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Dit boek is e e n m e e s t e r w e r k i n zijn aard. Konden we de te veel gebruikte tweetalige woordenboeken v a n Callewaert u i t de handen v a n onze Vlaamsche jeugd slaan
en d i t i n de plaats s t e k e n ! W a t zou de taal van de V l a m i n g e n er bij w i n n e n !
In onze taal hebben wé geen woordenboek terzelfder tijd zóó* flink g e d r u k t ,
volledig , b e t r o u w b a a r e n g o e d k o o p als d i t . G e e n enkel.
L. v. P.
Onze Tijd, 25 October 1908.
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R A T H is een w e r k , dat b e t e r dan een van de ons bekende zijn taak als v r a a g b a a k
v e r v u l t , doordat het v o l l e d i g e r i s , zoowel wat woordenvoorraad als wat v e r k l a r i n g
betreft en niet een a a n v u l l i n g of nieuwe uitgaaf van een dictionnaire, m a a r g e h e e l
oorspronkelijk werk.
De Gids, September 1907
De heer H E R C K E N R A T H , die i n zijn i n 1897 te Parijs uitgekomen „Problèmes
d'esthétique et de m o r a l " reeds getoond h a d , hoe hij de Fransche taal wist te beheerschen, en op een practijk van 15 jaren middelbaar en gymnasiaal onderwijs s t e u n t ,
heeft met de b e w e r k i n g v a n dit Woordenboek groote eer ingelegd.
Niemve Rotterd.
Courant,
/

W a t overigens den inhoud aangaat, moet i k b e k e n n e n , dat i k telkens m e t
m e e r e e r b i e d voor den arbeid v a n den heer H E R C K E N R A T H zijn dictionnaire opensla.
Door aanwijzing v a n de uitspraak ( m phonetisch schrift) heeft de heer H . e e n n i e t
g e n o e g t e w a a r d e e r e n d i e n s t bewezen aan h e n , die ook voor d i t element d e r
kennis van het F r a n s c h gaarne een dictionnaire raadplegen. Studeerenden, die H a t z f e l d ,
Darmesteter et Thomas niet onder hun bereik h e b b e n , worden g e h e e l s c h a d e l o o s
g e s t e l d door H E R C K E N E . A T H ' S woordenboek.
Van drukfouten-smet is d i t w e r k bijna geheel vrij.
C. W . B . I N G E N H O E S (Weekbl.

v. G. en M.

O.).

N u ' t Woordenboek gedurende weken d r u k door ons w e r d g e b r u i k t , getuigen w e
dat ons betrouwen niet w e r d beschaamd. H e r c k e n r a t h heeft bewonderenswaardig
d e g e l i j k w e r k geleverd.
Dietsche Warande, 1908.
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I een W o o r d e n b o e k voor de Duitsche taal i n den trant van T E N B R U G G E N C A T E ' S Woordenboek voor
't Engelsch. H e t voldoet aan een behoefte, die i k althans jaren lang gevoeld heb. H e t
geeft het hedendaagsche Duitsch met aanwijzing van verouderde u i t d r u k k i n g e n , v e r b u i gings- en vervoegingsvormen e n het accent.
J .T.
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| Koenen, Nederlandsch, e druk f

herhaalden herdruk s p r e e k t , dankt het zeker aan zijne gemakkelijke hanteerbaarheid
die aan de volledigheid geen afbreuk doet, en v e r d e r aan den w o o r d e n t o l k , die
tusschen de woordenlijst is doorgevlochten.
Nieuwe Rotterd.
Courant.
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Den schrijver wensch i k v a n ganscher harte geluk m e t de voltooiing van wat i k niet
aarzel een v o o r t r e f f e l i j k stuk werk te noemen, waaraan degelijke kennis en noeste
vlijt jaren lang volhardend hebben gearbeid.
Schoolblad ( J . S T O F F E L ) .
voor E n g e l s i s er i n ons land b e s l i s t g e e n b e t e r .
W . V A N D O O R N (Weekbl. v. Gymn. en M. O.).

DUITSCH WOORDENBOEK.

DUITSCH WOORDENBOEK

DOOR

I. VAN GELDEREN ,
LEERAAR AAN DE HOOGERE BURGERSCHOOL MET DRIEJARIGEN CURSUS
TE UTRECHT.

EERSTE PEEL. - DUITSCH-NEDERLANDSCH.

TE GRONINGEN BIJ J. B. WOLTERS, 1906.

STOOMDRUKKERIJ VAN

J. B. WOLTERS.

VOORBERICHT.

Het is mijn Joel geweest een woordenboek te schrijven, geschikt voor
't groote publiek en tevens de grenzen van een schoolwoordenboek niet
overschrijdend. Dat deze laatste voorwaarde op honderden plaatsen
beperking noodzakelijk maakte, waar ik gaarne meer had gegeven, is
misschien to betreuren; 't heeft mij tenminste zelfoverwinning genoeg
gekost, maar 't bock op zich zelf heeft er niet onder geleden, aan
zijn betrouwbaarheid en bruikbaarheid — de voornaamste
eischen, die men aan een goed woordenboek mag stellen heeft 't geen
afbreuk gedaan.
Om 't werk aan den eisch van betrouwbaarheid te laten voldoen is
van geen enkel woord, van geen enkele uitdrukking de vertaling gegeven,
dan na zeer rijp beraad en na raadpleging van de beste bronnen.
Om 't zoo bruikbaar mogelijk te maken heb ik in de eerste plaats
er naar gestreefd niet alleen woorden te geven , maar ook, en vooral,
woordverbindingen, uitdrukkingen, zegswijzen. Ten einde daarvoor ruimte
te winnen is veel, van wat niet meer tot 't hedendaagsche Duitsch behoort , weggelaten. Over 't algemeen speelt 't archaistisch element in
onze (Duitsche) woordenboeken een te groote rol ten koste van de
levende taal. 't Wordt tijd dat tal van verouderde woorden en uitdrukkingen hun plaats ruimen voor meer moderne. Bovendien leveren die
archaismen voor den studeerende een niet gering gevaar op. Een
woordenboek is wel geen studieboek , maar toch zal menigeen van tijd
tot tijd zijn taalschat meenen te mogen verrijken met een eigenaardig
woord, een teekenende uitdrukking, die hij in zijn dictionnaire ontmoet.
En dan kan 't licht gebeuren , dat hij voor hedendaagsch Duitsch houdt ,
wat niet meer in de taal leeft. Wie zich met de opleiding van candidaten
voor acteexamens bezighoudt , weet bij ervaring, dat dit gevaar met
denkbeeldig is. Om many een voorbeeld to noemen : iemand zal onder

abftatten allerlei beteekenissen en verbindingen opgegeven zien : „einem
feinen 6tilatuunfcb abft.", „eine Scbutb abft." en trachten die te
onthouden en ze bij gelegenheid te pas te brengen, niet vermoedende,
dat thans alleen „einen abft." nog maar algemeen gebruikelijk is 1).
Dergelijke voorbeelden komen op bijna elke bladzijde voor. Nu gnat
't evenwel niet aan om alles, wat verouderd of verouderend is, eenvoudig
onvermeld te laten; immers in de minder moderne lectuur komt 't natuurlijk voor maar ook nieuwere schrijvers bedienen zich soms graag van
een archalstisch getinte uitdrukking. En wil een woordenboek aanspraak
makers op 't praedicaat bruikbaar dan moet 't den gebruiker niet of zoo
weinig mogelijk in den steek laten. Daarom moest ik kiezen , wat ik wel
en uitschieten , wat ik niet op zou nemen. Naar mijn beste weten heb
ik dat gedaan. Maar zulk een keuze is uit den aard der zaak zeer
subjectief en zoo zullen velen hier vinden , wat zij beter weggelaten
oordeelen en vergeefs zoeken, wat ze meenen, dat opgenomen had
moeten worden. Intusschen heb ik bijwijze van waarschuwing de
archalsmen , die nog in 't boek voorkomen en als zoodanig gesignaleerd
moesten worden , tusschen geplaatst. 't Zelfde teeken doet dienst om
aan te wijzen, dat een woord of uitdrukking gewestelijk of dialectisch is,
tenminste, waar 't minder algemeen-zijn er van niet op andere wijze
is aangegeven. — Aan den anderen kant heb ik niet geschroomd veel
zoogenaamde „slang"uitdrukkingen een plants te geven. In de moderne
lectuur, vooral in 't drama , komt daarvan zooveel voor , dat de lezer
niet tevergeefs moet zoeken, als hij in een woordenboek omtrent een of
ander van lien aard opheldering verlangt.
-Vender heb ik de bruikbaarheid meenen te verhoogen door 't aangeven
van den klemtoon , van den genitief- en meervoudsvorm der substantieven
en van de uitspraak van veel vreemde woorden, en ten slotte door niij in
beide deelen aan strikt alphabetische orde te houden 2). Ook persoons- en
geografische eigennamen staan op hun alphabetische plaats, zoowel als
de afkortingen. De „allernieuwste" spelling is gevolgd, dat spreekt
van zelf.

1) Een goede gids in dezen is MORIZ HEINE (Deutsches WEirterbuch), maar
oneindig beter nog HERMANN PAUL (Deutsches WOrterbuch).
2) De volgorde naar stammen levert voor den gebruiker allerlei moeilijkheden
op en speelt ook den schrijver parten, die bijv. bestelen kan vergeten op te nemen,
doordat hij de woorden van den stam bestel eerst afhandelt.

Dat mijn werk heel wat verbeterd zal kunnen worden , niemand ,
die er meer van overtuigd is dan ikzelf. ails men zeven jaar lang
onvermoeid met zulk een arbeid bezig is , dan wordt de overtuiging
van 't gebrekkige er van met den dag grooter. Daarom — al meen ik ,
dat mijn boek de vergelijking met de bestaande woordenboeken zeer
goed kan doorstaan — hoop ik , dat men mij van verschiliende kanten
door welwillende opmerkingen in staat zal stellen om — mocht er
ooit eens een herdruk noodig zijn — 't werk nog meer aan 't boven
ornschreven duel to doen beantwoorden.

UTRECHT , Februari 7906.

I. v. GELDEREX.

VERKLARING VAN ENKELE AFKORTINGEN.

--,---- %bjeftiv.
tbf.
= %bberb.
‘9tbv.
= trtifet.
%rt.
13aut. =- attfunft.
= berfinifc.
Bert.
= befonber6.
bei.
bouwk. = bouwkunst.
gem. = gemeenzaam.
ger°. = gewii4ntict).
gewest. = gewestelijk.
gymn. = gymnastiek.
= mit „*tbett" foniugierte6 ;left=
(J.)
wort.
= handel.
liand.
= inzonderheid.
inz.
= ironisch.
iron.
= jiibifcti.
ifib.
= Ronjunftion.
Aunt.
= mdnnticOe?, aubftantiv.
tn.
= in ber ViInfif.
Wiuf.
= muziekterm.
311117.

nerbb. = norbbeutfeb.
9Zum. = Vlitnterate.
= ober.
ob.
_ Murat.
$t.
= poetisch.
poet.
$ritp. = $ra.)ofition.
Iron. = $ronomett.
= rivier.
riv.
f.
= f(icbti*6 ,Subrtantib.
= mit „fein" f onjugiert0, Belt(f.)
wort.
= fc0ivacOe" aeitmort.
jcinv.
finvei3. = fcfnuei3erifcb.
= spreek uit.
spr.
= ftarfe .3eitWort.
ft.
= fitbbeutft.
fiibb.
=-- unb.
u.
= unreqetinithige 6eitroort.
unr.
Iv. = tveibtite -ubftantiv.
iveibm. = iveibmiinnifte ,f, iSort.
zeem. = zeemansterm.

?t.
= drie a's; bon 91 616 ,3
van A tot Z; ictj bin ba,e, C unb bad C = ik
ben de alpha en omega; leer
fagt nut t-3 aucd
wie A zegt moet ook B zeggen;
93 fagen
(9,Nuf. oft A ob. a gefcbrieden), f. = A;
9-t bur = A majeur; molt = A mineur;
biefe Stiict gebt au?, Vi bur = dit stuk staat
in A majeur; a = a; 5 Stitcr a 10 93fennig
5 stuks a (tegen) 10 penningen.
= acceptiert.
italten, = Aken; 2tar4'ner, tn. —6, —
Akenaar, Akensch;
—, —nett =
Akensche.
—e = aal, paling; eteftrifcber
/tat, tn.
%at electrische aal, sidderaal; er ift Blatt
tuie emu fat, geicdmeibig tuie ein ltat = hij is
zoo glad als een aal. itat'attget, tn. = palinghaak. itat'art, in. = aal-, palingsoort.
artig = aal-, palingvormig.
/Catlin -nut, m. wilde kerseboom. itarbeere,
tn. = zwarte aalbes. /(arbeerftrattr4, m.
zwarte aalbes(struik).
itat'bet*Iter, nt. = aalkaar. itarbrat, in.
zeer jonge aal, pootaal. elaVeibertfe, in. =
aal-schildpad. ftat'eifett, = aalgeer, aal-,
palingsteker, elger, aalschaar.
eaten, fcdtu. (d.) = peuren, naar paling visschen; berfcdtantatte 9tbdren aaten = door
modder verstopte buizen openen door er een
paling doorheen te laten kruipen.
= palingvisscherij , -vangst.
%Wang,
italliinger, = palingvisscher.Uffkifie,
113. = een met aas voorzien bosje biezen om
te peuren, peur. aat'fiirtitig = aal-, palingvormig. italifrau, iv. = palingvrouw. Wats=
Raba, tn. = aalgeer, aalschaar. aaratatt =
zoo glad als een aal. itat'artutbet, Ia. od.
nt. = aalgrondel.
ter, nt. = kaar. ital'Oattt, tu. = aalsvel.
itallaftett, nt. = aalkast, -kaar. /tat'forb,
tn. = palingkorf. %alattafte,
=
itarrettfe, tn. = aalfuik, -korf. itarfrOlanne,
= zeeaal. itarftaitei, italjterker, m.
aalgeer. itat ifttOpe, to. = palingsoep. War:
teic4, m. = aal- of palingvijver. /tatirrMeit,
trilwormpje, azijnaaltje.
j., itettntrm, m.
= am angefitdrten Zrte = ter aangea. a.
haalder plaatse (t. a. p.).
I. itar, m. —(e)6 od. —en, — e od. --en = arend.
star, tn. = de Aar (riv.).
_
itari gau, 1. = Aargau; /tar'qauer,
- nen=
— = Aargauer; itat'oatterin, ht.
Aargausche. aar'gatttfit = Aargausch.
koningswouw.
itarittlei4e, to.
liter = aas, lokaas; kreng;
5ta0, 1.,
karonje, feeks, prij, slet, loeder ; too ein
ift, ba fammein fill) bie %Mei: = de butt lokt
de dieven. ita4litatter, = pestbuil. aafen,
fcdtu. (1).) =- (met aas) lokken, (vogels met
deeg) vetmesten; wroeten (in het vuil); bie
it, 1. = a; brei
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Stub aaft tot Wale morst in het gras. ita4',
fficoe, tn. = aas-, vleesch-, drekvlieg.
ackvfreffettb = aasetend. ita4'geier,
nt. = aas-, zwarte gre y. ita4 igeruM, ita4/=
geftant, nt. = aas-, rotlucht. aa4'gierig =
begeerig naar aas. itaiYgrutie, tn. = vilkuil,
aasachtig. aa'fig
mestvaalt. aeW4aft
lijkachtig; aafiger Rent = kreng van een kerel.
m. aaskever, doodgraver.
roof Maur.), m. = gevilde dierekop.
oftaime, tn. = stinkplant. ita4 irauber, m. =
giersoort.ita4jeite (einer taut), Iv. = vleeschzijde. aa'igen, fcdiu. (d.) vreten. /faOstloget,
tn. = aasvogel.
at' = af; ,t.tt ad! = hoed af! brei Scbritte
born Taw ad = op drie pas van den weg;
bon ba all = van toen af; bon fitnf brei ad
dteiden airoei = 3 van 5 blijft 2; (hand.) bier=
bon ab = af te trekken; ad unb au geden
heen en weer loopen; ad unb au defucdt er
and af en toe bezoekt hij ens; auf unb ad =
op en neer, been en weer.
atl'aafett, fc0h.). (b.) = (het aanhangende vleesch
van de huiden) afschaven.
atiliM3en (fir4), fcbin. (b.) = zich in gekerm
afmatten.
atraderit, (d.) = afploegen; einem etie.
bon feinent etbe adactern = onder het ploegen
iets van een anders veld wegnemen.
— = abacus: rekentafel, -bard
irbaftt4, m.
(bij de ouden); dekplaat van een zuil.
itbalienation', lb. --, —en = abalienatie : vervreemding, overgang van eigendom.
atvaitbertic0 = veranderlijk, (ver)buigbaar.
itblittberlittfeit, Ia. —, —en = veranderlijkheid, buigbaarheid. ab'attbertt, fcdtn. (d.)
veranderen, wijzigen, verbeteren, verbuigen.
itülinberuttg, —, —en = wijziging, verandering, verbuiging; 9Thanberungen treffen =
wijziging(en) (aan)brengen..
itbanbow, nt. - = abandonnement: afstand.
atianbottnie'reu, fMiu. (b.) afstand doen,
abandonneeren.
ablittaftigett fill), fain. (b.) = in hevigen, in
doodelijken angst verkeeren. etbqingftigung,
to. —, —en = hevige angst, ongerustheid.
abAttfertt, 1cOlu. (f.) = de reede of haven verlaten , van zijn ankers losraken , driftig worden.
ab'arbeiten, (d.) = bearbeiden, wegwerken, afmaken, het ruwe van iets wegwerken; Itnedendeiten, Steine, iota. a. = oneffenheden wegwerken, steenen ruw behouwen,
boat ruw bewerken; ein $ferb a. een paard
afbeulen; ein Scdiff (bent Stranb) a. = een
sohip vlot maken, afbrengen; WO a. zich
afwerken, zich afsloven. ittl'arbeitett, f.,
ittfarbeitung, Ia. = het wegnemen, wegwerken, af beulen, afsloven.
(d.) = zeer ergeren, plagen,
ablirgerit,
= zich Good ergeren.
kwellen; fill)
1

Mart.

2

abgebtfibt.

= tegenbevel,
—, —en = soort, verscheidenheid, mandeeren. itbliejtelfung,
afbestelling.
varieteit; bastaardsoort, ontaard ras. Wingert,
fcWil. (b.) = ontaarden, verbasteren, ab'artia= ab'beten, Edit. (b.) = door bidden afwenden,
bezweren; feine Siinben a. = zijn zonden door
ontaard, verbasterd. %Warning, —, —en
ontaarding.
gebed boeten; (einen Rofertfrctna, ein Oebet)
ablifebern, fcbin. (b.) = met asch afwrijven a. = geheel af bidden.
(een visch); fiij a. = zich afsloven.
ab'bettetn, fitin. (b.) = afbedelen.
afweiden.
ab'betten, (fj.) = de bedding (van een
ab'kifett, affiif;en, Wo. (t).)
rivier) verleggen; ficb bon Feiner arau a. =
ab i iiften, fc01-n. (tj.) = van takken ontdoen,
— = het
niet meer bij zijn vrouw slapen.
besnoeien, dunnen.
snoeien, dunnen.
ab'beugen = abbiegen.
(O.) = afbetalen ('t zij geablitpen, fcbtu. (0.) = wegbijten (met helschen ab ibe3a0ten,
deeltelijk of geheel), afdoen. Riblie3ablung,
steen by.).
= afbetaling.
ablivaeln, fcbin. (tj.) = langsoogen, vizeeren
(de richting van een muur b y .); einen 8e6irf ab'biegett, ft. = buigen (een tak b y .); afa. = het spoor van het wild zoeken met de
buigen, scheiden; afleggen (van jonge takken);
verbuigen en vervoegen; abb. (f.): bent 92gege
oogen; einem elan. a. = door knipoogjes iets
a. = den weg verlaten; tinN a. = links afvan iem. verkrijgen.
abliattett, ft. (tj.) = te hard bakken, ver- slaan. Ifirbienttng, lt. = het afbuigen, verbuigen, afslaan.
branden; afbakken, ten einde bakken; elite tiingft
hooger bieden
atigebadene Sacbe = een lang afgedane zaak. ab'bieten, ft. (tj.): einen a.
dan iem. antlers, iem. opbieden.
abibabett, ft*io. (tj.) = of baden, door baden
schoonmaken; fi4j a. = baden.
= afbeelding, afbeeldsel, portret,
= afbranden (de buikopie; feine Zaten finb
feiner Seete =
fcbin.
in zijn daden spiegelt zich zijn ziel af.
tenste korst of schors).
ab'bOren, ff:in. (b.) = van de baar doen, bitten, fcbin. (b.) = afbeelden, voorstellen,
afschilderen; fief) a. = zich weerkaatsen,
afnemen, afladen.
abliafen, fobin. (b.) = afbakenen, afzetten; zich afspiegelen. :nerin= teekenaar, -ster. iibbitbung, iv. = afbeelding,
einen Zeicb a. = de richting van een dijk
beeld.
door paaltjes afbakenen.
ablialgen, fcW. = de huid afstroopen, ati'bintfett, fcbin. (b.) = afpuimen, afschuren
(met puimsteen).
huiden villen; afrossen; fic4 a. = zich moe
vechten.
ab i binben, ft. (b.) = losmaken, losbinden, afbinden (een carat bij y .); ein Rath a. = een
= (huiden) uitkloppen,
ab'bantfen,
kalf spenen; ein raj = hoepels om een
van stof reinigen.
vat leggen, kuipen; einen Winn a. = een
itbbaffi'ben, 1M. = Abbassiden.
afschorsen,
schillen.
beer
(schuld) afdoen. itbbinbung, to. = het
ab'baften, fc4in. (b.)
itb'bau, m. —(e0 = ontginning, exploitatie afbinden, spenen.
m. = het afbijten, het afgebeten stuk,
(van een mijn); gang, put (van een mijn).
ab'bauen, (b.) = ontginnen, exploiteeren beet.
(een mijn); ophouden met de exploitatie; ittebitte, in. = verontschuldiging, verzoek om
vergiffenis; K. tun = vergiffenis, (om) excuus
ben 9Rarft a. = de markt afbreken.
ung, in. —, —en = algeheele exploitatie; vragen, verzoeken; iiffentficbe = amende
honorable, openlijke schuldbekentenis. ab'bit:
het laten varen v. d. exploitatie.
ab'bitunten, fcbiu. (b.) = (het weefsel) van ten, (b.): einem etin. = iem. om vergiffenis,
excuus voor iets verzoeken, iem. zijn excuses
den boom nemen, afrollen. itbibiiumung,
maken; door verzoeken iets verkrijgen, af- = het afrollen.
ab i beeren, fcbin. (b.) = afplukken (druiven smeeken.
e. d.), afristen.
ablitiinfett, fcbin. (b.) = polijsten (zilver by.).
ab'befef)len, ft. (f).) = afcommandeeren, tegen- ablItafen, ft. (b.) = afblazen, wegblazen, den
aftocht blazen.
bevel geven, afbestellen.
ab'begetgen, Wu. (f).): einem etiro. a. = van ablitaffen, fcbin. (f.) = verbleeken, verschieten.
iem. iets vragen, verlangen, begeeren.
ab'biatten, fcbin. (fj.) afbladeren, (de bladeab'bebatten, ft. (b.): ben ,Sjut a. = den hoed ren) afvreten of afbreken.
of houden, in de hand houden.
ab'btattern, fcbin. (fj.) = van de pokken genezen, de pokken kwijt raken.
afrbeifien, ft. (f).)= afbijten; bie $atrone a.
de patroon afbijten.
affbliittern, idly. (c.) = ont-, afbladeren;
atebei3en, f(ttil. (b.) = afbijten, met sterk fir4 a. (af)schilferen. ifb'biatterung, =
het ontbladeren, afschilferen, de afschilfering.
water e. d. wegnemen; jede a. = zeemab'bfauen, fcbto. ((j.) = blauw afgeven.
touwen.
(1).) = doorhalen (de wasch);
ab'berommen, ft. (tj.) = (iets ergens) afkrij- bliiuen,
afrossen, bont en blauw slaan.
gen; zijn deal krijgen; er bat babon etin. a. =
hij voelt het nog telkens, hij merkt er nog ab'bteir4 en, fcbin. (tj.) = goed bleeken; a.
steeds de nadeelige gevolgen van, hij wordt
fctiu. u. ft. = verbleeken, verschieten.
(b.) = ophouden met blikseer nog van tijd tot tijd aan herinnerd.
men, uitbliksemen; (f.) = ketsen, te vroeg
ab s berften, ft. (f.) = afbersten, losbersten.
affberufen, ft. (f).) = terugroepen: einen Gee= afgaan (v. een geweer b y .); er ift abgebti4t =
hij is er bekaaid afgekomen; einen taffen =
fanbten a. ; einen Ziirgermeifter a. = afzetten;
iem. netjes de deur wijzen, zich v. iem. afGott bat ibn a. = God heeft hem tot zich
maken, iem. afschepen.
= terugroeping,
geroepen. lib'berufutta,
f.) = uitbloeien, de
fcbtu. (b.
intrekking. ilb'berufunOtrbreib en, f.
uitgebloeid,
bloemen verliezen;
terugroepingsbrieven.
versleten, oud geworden, op.
afbestellen, afcoma b'bejtellen, fcbin. (1.)

itb'art,

abbliiten.
abibtiiten,

(b.): einen 3aurrt a. = een
boom van zijn bloesems berooven.

ab'bobren, ROW. (b.) = afboren.

m. = aardboor.
fcbte. (4.), einem
= iem. jets
afborgen, leenen van.
ab'boffetn, atebeffieren, fcbtv. (b.) = vormen,
boetseeren.
ab'braffen, fcbtv. (b.) = afbrassen (de zeilen).

ab'borgen,

atrbraten, ab'bratuten, ab'brauen, ab'briitt=

nen = geheel of af-braden, opgebruiken, brou-

wen, bruin laten worden (door braden).
=
afbreken; einen
een tak afbreken; eine Ofunte, Cbft a. = plukken; einen &On a. = een tand afbreken;
einent $ferbe Me .ttfeifen, ein Scbtof3 a. =
afnemen; ein ein atte Scbiff a. = afbreken, sloopen; ein Beft, be0 Eager a. =
opbreken; cafe Oriicfen tinter Fitt a. = zijn
schepen achter zich verbranden; ein Qort
a. = afbreken; bie Otieber a. = de gelederen
breken; eine Wrbeit, Unterbanbtungen, Oesie=
bungett, ein OefOriicb a. = afbreken, staken;
bie Oetagerung a. = opheffen; einem etiv. born
2,obne a. = iemands loon beknibbelen, korten;
born $reife, born Roftgefb a. = inhouden, afhouden; furs a. = kort afbreken, het kort
maken; Wit tuotten babon a. = last ons daarover zwijgen; bier Moffett Mir a. = we zullen
het hier bij laten, /tier houden we op; ficb
env. bout (am) 9)tunbe a. = zich jets uit den
mond sparen. itb'breMen, 1., itti'brertjung,
tv. = het afbreken, afnemen, opbreken.
ab'brennen, unr. (b.) = afbranden, wegbranden, afsteken; ein eueriverf a. = afsteken;
eine kanone a. = afvuren, afschieten; bad
Tifen a. = harden, temperen; Wine-mien,
(f.) = afbranden; bad Cau, ift gaits abge,
brannt = is geheel afgebrand; er ift abge,
brannr = hij is geen cent rijk, is lens; bie
de slachtoffers van den
ittl'nebrannten
brand, die door den brand alles verloren
hebbert, ittybrennen, f., Strbrennung, =
het afbranden, afschieten, afsteken.
itbbrebiattott', ithbrebiatur', iv. —, —en =
afkorting, abbreviatie; abbrebt(i)e'ren,
(b.) = afkorten, abbrevieeren.
ab'bringett, fcbtu. (b.) = afbrengen, wegnemen, afschaffen, vlot maken.
ab'briicietn, fcbtu. (4.) = afbrokkelen, kruimelen; (f.) = afbrokkelen; fief) a. = losgaan,
loslaten, afschilferen (van verven).
art/rotten, f.ten. (4. tt 1.) = abbri3cfeht.
itb'bructi, ut. = afbraak, afbreuk; bet
eine?
.au fed = afbraak, afbreken van een huis,
bad ,crtO Wirt, auf ben W. iterfauft = voor
afbraak verkocht; W. tun = afbreuk doen,
benadeelen; einent an Feiner 4re, an (einen
atecbten W. tun = iem. in zijn eer, zijn rechten krenken, to kort doen; fief) it. tun =
zich benadeelen; bem ,anbet W. tun = den
handel benadeelen, schaden. ablmilokin
broos, krenkend.
alrbrnben, ftbtu. (b.) = broeien (geslachte
varkens, gevogelte); er ift gegen alief.i abge=
briibt = hij heeft geen greintje gevoel (van
schaamte of eer) meer over.
ab'briitten, fcbtv. (O.) = afbrullen; fir4 a. =
zich afbrullen, zich door brullen afmatten.
atrbruntmen, fcfnu. (b.) = afbrommen, eine
Strafe a. = uitzitten.
ab'biigetn, fcipu. (b.) afstrijken (het linnen),
afpersen (de naden).

atebrecOen, ft. (f).) =

abbantinat.
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ab lbutitett,

(4.): einem env. a. = door
vleierij, door liefkoozingen lets van iemand
verkrijgen, afvleien ; itc4
= zich uitputten
door losbandigheid.
ab'biirbett, fcbtv. (4.) = ontlasten, afladen.
atrbfirftett, ROW. (t.) = afborstelen, wegborstelen.
ctb'bilfien, lc*. (4.) = boete doen voor, boeten;
= boete, penitentie.
itb'bitfiung,
ift abge=
ab'buttern, fcblv. (b.) = afkarnen;
buttert = de boter is klaar gemaakt.
(6) = abc, alphabet; er ftebt nod) beint lI1bc = hij is nog maar
bij het abc, bij de eerste beginselen; er faun
nidjt einmat ba.?, lltbc = hij kent geen a of b;
nacb bent lithe orbnen = volgens het abc, het
alphabet rangschikken. ftbc'banf, = bank
voor de A-b-kinderen. itbc'bus4, f., itbe',
tafet, tv. = A-b-boek. itticba'riug,
rier, itbc'fr4iiter, Sttbc'fr4ii# = A-b-leerling,
A-b-held, beginneling.
ab'baiten, Wu. (f).) = van het dak ontdoen,
doen hellen; fir4 a. = afhellen, schuin afloopen. absbartig, ab'barbig = hellend.
= belling, glooiing, talud, steilte,
!tuna,
glacis; W. ber Orufttnebr = afdakking van de
borstwering.
atebiimmen, fcbtn. (b.) = afdammen.
atvbantOfen, fcblv. (b.) = laten verdampen;
a. (f.) = verdampen, uitdampen; wegstoomen.
ab'biintpfen, fcbtv. (b.) = doen of laten verdampen; stoven, smoren. itb'bautpfunn, Ia.
—, --en = uitdamping; itb'bautpfuttge411
f., ---feffet, en. = verdampingsketel.
atfbattfett, fcbtv. (b.) = ontslaan, afdanken,
wegsturen; den dienst verlaten, (een ambt)
neerleggen, afstand doen, zijn ontslag nemen.
ithbantnna, iv. —, —en = ontslag, afstand,
afdanking, het bedanken. itbbantungtqcOein,
= paspoort; verlofbrief, —pas.
ab'barben, fcbtv. (4.) = uitzuinigen; ficb ante.
(ant anunbe) a. = zich jets onthouden, ontzeggen, uit den mond sparen.
ab'barrett, fdjoe. (4.) = goad drogen.
absbecten, fcW. (b.) = het dek wegnemen,
bloot maken; van het dak berooven; (de tafel)
afnemen ; villen ; afrossen, afdek k en. itb'D crier,
m. = vilder. itbbecterel',
--,--en = het
villen, vilderij, vildersplaats. ittrbecterfuecOt,
en. = vildersknecht. itbibecterteber, f. =
sterfle(d)er.
atebeiMen, fc4M. (0.) = afdammen, af- of bedijken.
Abdera.
itbbera, f.
en. - en,
—set = Abderiet.
ab'biebten, fcbtv. (b.) = kalfateren.
ab'bitlen, fcbtv. (0.) = dik worden, dik maken,
gebonden maken. ittrbiden, f., /01)4futtn,
tee. = verdikking, het dik worden of maken.
ab'bieten, icb ex). (4.) = (met delen) bevloeren;
afschieten, afschutten (met planken).
uitdienen; eine Sdnab
ab'bienen, fcblv. (b.)
a. = een schuld afdienen, afdoen met dienen.
itbbitation',
, en = abdicatie : afstand.
abibingen, ft. u. fcbtv. (b.) = afdingen.
ab'biOutie'rett, fcbte. (4.): einem she. a. =
afstrijden; tegenspreken.
(f).) = afstand doen.
abbtate'ren,
ab'borten, icOeu. (b.) = afwikkelen, afhaspelen,
afrollen; van de pop afhaspelen.
- mina = abdonten:
-libbn i men, 1.
onderlijf, onderbutk. abbnfitinnl iabdominaal.

abboutteru.
abibuttnern, ft*I.). (b.) = met donderend geweld afschieten, met donderende stem zeggen;
uitdonderen.
(1.) = verdorren en afvallen.
ab'burrett,
fd)tri. (b.) = geheel drogen; uitzijgen, afdrijven. /th ibiirrofen, in. = zijg-,
zweetoven.
atOofficren, fif)tu. (b.) = doen glooien, belling geven.
^tb'braljt, tn. = afschrapsel van tin, tinspanen.
afEbriiimen, fc01-0. (Lj.) = af-, wegdringen.
latebriiuen, fcbiti. (h.) = abbrohend
ab'Drotfettt, fcbia. (0.) = af- of wegdraaien,
afronden.itirbrObant, = draaibank. NV,
bre4eifen, f. = draaistok.
afdraaien, wegdraaien,
ateDretytt, fc01ro. (b.)
alwringen, draaien.
atYbreftten, ft. (h.) = afdorschen, uitdorschen,
afrossen, afranselen; eine abgebrofchene Vfnef,
Dote = een afgezaagde an.; abgebr. Pntfchtit,
laffe verontschuldiging.
bigung
atOrinnen, ft. (h.) = afdringen, afdwingen,
afpersen.
(0.) = afdreigen.
abibrotien,
(ttchbrucferei)
(06,
Ith'bruct, in.
bructe
afdruk, het afdrukken; proef, proefproefblad; afdruksel; drukker, trekker
(aan een geweer). ab'brutfbar = (af)drukbaar.
ati'bruden, (13.) = afdrukken, drukken,
uverdrukken.
ichlu. (h.) = aftrekken (een geweer
bijv.), afschieten; afdrukken, afduwen; bah
brtictt mir bad SI5er3 ah = dat breekt mij het
hart, dat doet mijn hart bloeden. /th'briict:
ftattge, to. = trekker (van een vuurwapen).
ittibuttion, iv. --, --en = af- of wegvoering;
dwarse breuk.
(een stof) een donab ibunfettt, ictjtv. (t).)
kere kleur geven.
ab'buititelt, ittio. (b. U. I.) = verdampen.
= doen verdampen,
ati'Diinften, 1chtu.
uitwasemen.
to. --, —en =
verdamping.
f. = verdampings- of lekhuis, gradeer- of gradueerhuis.
afdrogen (met plukalLilniPfett, 1chtu. (0.)
sel bijv.).
effenen. itb'ebenunn,
atvebencit, fct)11). (1).)
to. = het effenan.
ittiece = Kbc. ithecetwerier, in. 6„
not; spotnaam van de wederdoopers. itticceba'ri10, nt. -,
a-bvii
leerling. atiecebie'ren,
(1).) = het abc
opzeggen.
tth i etteit, fc'OW. (h) = of hoeken, de hoeken
wegnemen, of van hoeken voorzien.
airmen, fctifo. (b.) = afeggen.
alYeirtiett, 1cbto. (b.) = ijken.
abicifent firth Wile. (Lj.) = rich door groote
drift of door grooten ijver afmatten.
atveiteit, fcf)it). (1.) = wegijlen, wegsnellen.
ab i cifeit, fitia. (h.) = van ijs ontdoen; zijn
biezen pakken.
= abeel, witte populier.
ittiete, to. ---,
it'betutofrii, ut. e6, ---e = abelmosch, ambermuscusbioem.
%limb, in. - 6, - e = avond, westen;
auf ben W. = tegen den avond; ant W.
od. beE', Whenb6 oil. abenb6 = 's avonds; e6
ift nod nicbt atter 'age = man fott ben
Tag itidjt bor bent W. lobes = we zijn er nog
niet of wie het laatst lacht, lack het best of
men moet geeii hei! roepen, voor men over
de brug is or
kan verkeeren ; su
ejjen

4

/actuante.

het avondmaal gebruiken, soupeeren; ber
heitige
de avond voor een feest of kerstavond. it'bettbanbac*,
= avond(kerk)dienst, avondgebed. f. = avondeten, avondmaal. itliettbfatter, m. = nachtvlinder. it'beitbfeier, iv. = ftenbanbacht.
ili benimatta, at. = avondwandeling. 9,Vbettb=
gegenb, to. = het Westen. itibenboliiute,
1. = avondklok, avondgelui. /litienbgefell=
fitaft, iv. = avondpartij, avondje, soiree.
= avondklok, het Angelus.
iffienbatocte,
itlienbaottei4biettft, in. = avonddienst, vesper. irtienbiagb, = jack bij fakkellicht,
fakkeljacht. itlienbtanb, f. = avondland,
westen. it'benbianber, in. —6, — = westerling. a'bettbliiitbifrO = westersch; bie abenb=
tiinbift* Airche = de Westersche of Latijnsche
kerk; bob abenbtanbifcbe Neich = het westersche rijk. itliettbtanbfc4aft, = avondlandschap. a'beitbfir4 = in den avond; westelijk. ttibenbitaft eel. it'benbtuftharfett,
= avondvermaak. illienbuta4t, f. =
avondmaaltijd, avondeten; bab (heitige) =
het (heilige) Avondmaal, Nachtmaal, communie;
5unt t2L getjett = Nacht- of Avondmaal houden,
het Avondmaal gebruiken of vieren; bad
ter heilige tafel naderen, cornentl)fangen
munieeeren; bee
reicheu od. att6teiten =
de communie toedienen. it'beitbniatifOcier,
= avondmaalsviering, hoogtijdhouding.
it'beittttatjtOliincler, = communiant.
it'bettbnta413eit, to. = avondeten. it'benbr.
nicer, I. = westelijke zee, Atlantische Oceaan.
—ntette, iv. = vesper.
iti tienbutejfe,
= serenade. ittnithrot,
ithenbittufit,
= avondrood.
od. Menbate,
alnitt4 = 's avonds.
nt.
avondschemering.
irtiettbfrOitt,
= Wbenbgebet. itibenbfeite, tn. =
fenen,
westzijde. irbenbitern, tit. = avondster.
avondstilte. /tibettbftitiz
it'benbjtille,
= westelijke schijnbare stilstand
Ranh,
(van een ster). it'benbtafet, lu., it'flettbtifit,
= avondtafel, avondeten. it'benbbwet,
in. = een avondvlinder, sfinx. alientquarti4 =
westwaarts. iti benblveite, in. - westelijke
amplitude, avondwijdte. itlienbtuinb, at. =
avendwind, westenwind. it'benNirfet, =
avondpartijtje, soirée.
It'üenteuct, - 6, avontuur; ein
beftefjen = een avontuur hebben. a'benteuer,
Iidj = avontuurlijk, vreemd, zonderling, gewaagd. cebentenern, fchia. (h.) - avonturen
zoeken, wagon, avonturen. /thenteuret,
= avonturier, gelukzoeker, waaghals.
Wbenteurcrin, in. -, -nen = avonturierster.
a'ber = maar, echter; nog eons; nun a. ,----nu; ober = of wel; bennoch = toch,
nochtans; a. nub aberinal.5,) = telkens en telkens weer; taujenb unb a. taufenb = duizend
en nog eens duizend; e6 ift limiter ein tither
babei = er is altijd een maar bij.
iti berartit, to. = herhaalde ban, verzwaarde ban.
erven, overerven.
itb'erben, 1chia. (0.)
it'bergtatthe, at.= bijgeloof.crberntaubicro,
bijgeloovig.
atrertennen, unr. (h.), einem eta). = bij vonnis ontnemen, ontzeggen, onteigenen. WOW=
tenituttn, = ontzetting, uitstooting bij
vonnis.
= nog eens, weder.
aliermat, ob.
= herhaald, antler, tweed,.
sputnaam,
irberttlinte, in.

aberuten.
ab'ernten,

(b.)

(af)oogsten, inoogsten,

inzamelen.

aberration',

—, —en = aberratie : afwij-

king, afdwaling.

ft'berraute,
it'berfutif, nt.

= averuit, averoen.
= valsch vernuft, waanwijsheid, onzin, mallepraat, ij lhoofdi gheid. abet=
= onzinnig, dwaas, suf.
ab i efdyrit = abhichern.
atvejfen, ft. (h.) = afeten, opeten, leeg eten,
ophouden met eten.

itheffi'nien, 1. =
= Abessinier. abeffiltifdi = Abessinisch.
(b.) = afdeelen in vakken,
indeelen. ittEtar4ung,
--, --en = het
indeelen, indeeling.
ab'fiibetn, Rhin. (h.) = (booren) afhalen.
atqabnten, fchin. (f.) = afvademen.
fcbin. (t).) = abfabern.
abliibmen od.
atefatiren, ft. (b.) wegrijden, afrijden, vervoeren; einen leg a. = een weg berijdbaar
maken; moo rijden; (f.) = vertrekken, afrijden, afvaren ; doodgaan, naar de andere wereld
gaan; ontglijden, ontglippen. eitita4ri,
=
= het teeken
vertrek; dood; bad Beichen our
van vertrek; afvaart; our fertig fein =
zeilree zijn. itivfatirtOtagae, in. = vlag van
vertrek. ittilatIrOfinnat, f. = sein, signaal
van vertrek.
(e* --Mae = val, helling, verval, ontrouw, desertie, het afvallen; afval,
afsnijdsel; vermindering, verarming (van ertsen).
atilallen, ft. (f.) = vallen, afvallen, afhellen,
dalen; afvallen, vermageren, verminderen;
verschieten van kleuren; babel fat nicht biet
fur mid ab daar valt voor mij niet veel
aan to verdienen, er schiet voor mij niet veel
over; bon einem a. = iemand afvallen, zijn
partij verlaten; bon bet Metigion a. = v. d.
godsdienst afvallen; ein abgefaftener t flget =
een gevallen , oproerige engel. Mr-fatten,
= het afvallen; het afdrijven (v. schepen).
= afvallend; ongunstig, afkeurend;
weigerend, weigerachtig, afwijzend; afhellend;
afvallig; ein abfiitliger Oefcheib = een weigering, afwijzend antwoord; einen a. befcbeiben=
iemand een afwijzend antwoord geven, afvvijzen; ein abfiittige,?, utteit = een ongunstig,
afkeurendoordeel. itiffattriiige, iv. = afleid-,
afwateringsbuis of -kanaal.
ablairien, fcbin. (h.) = afschaven (de aanhangsels v. het vleesch aan huiden), vleezen;
sponningen maken, spongen.
ab'fanaett, ft. (h.) = afvangen, wegvangen;
einen ,t)trich = den doodsteek geven; einen
a. = iem. op heeterdaad pakken.
fchin. (u.) = afverven; afgeven,
afkleuren.
(f.) = pluizen, rafelen.
atrfaretit fief),
atrfafern, fcbin. (h.) = afhalen (boonen), (juin
a. = uitrafelen.
ab'faffett, fdnn. (b.) = stellen, schrijven, redigeeren, opstellen; pakken; meten, wegen;
bad if en a. = platslaan. /thifaffer,
in. = het
= schrijver, steller.
opstellen, stellen, bewoording.
ablaftert, fchin. (h.) = afvasten, vastende
boeten; jilt
= rich afvasten.
afrfauten, fchin. (f.) = afrotten.
afvferfiten, ft. (h.) = afvechten; eine C.,'-traf3e
a. = een straat afbedelen; fid) a. = rich
afvechten, moe vochten.

ablatten,

c

plukken; mien.
ablebern, febin. (b).
afftegen, ichin. (1).) = afvegen, afstoffen, vegan.
atffetien, fOn. (b.) = afvijlen. 2ttljeitir4t,
1. = vijlsel.

abjeiffr4en, fchin. (b.) = afdingen.
ableinten, fchin. (h.) = schuimen, afschuimen;
= sluw, geslepen, doorslepen,
geraffineerd.

ablenftern, 10n. (b.) = doorhalen, kapittelen,
uitveteren.
atffertigen, fchin. (h.) = (iets) afzenden, afvaardigen ; afschepen, (iem.) zijn vet of er van Tangs
geven. itiblertianno, —, --en = afzending, uitbrander, afscheping, weigering. ittr
fertiguttaOrtein, nt. = bewijs van inklaring.
abletten, fchin. (h.) = vet afscheppen, wegnemen; mager worden.
abjeuitten, fchin. (h.) = vochten, bevochten;
vocht afvegen.
afvuren, afschieten,
afffeuern, fchin. (h.)
lossen; afgaan; ophouden met vuren. /(Iffeit::
= het lossen,
ern, 1. od. iffrfeueruita,
vuren, salvo.
afvfiebetn, ichn:). (h.) = afviedelen, afkrassen,
afzagen; de metaalslakken wegnemen.
ab'fittrieren, fchin. (h.) = filtreeren.
ab'fit3en, fchin. (h.) = van vilt ontdoen ; kapittelen, den mantel uitvegen.
ab'finben, ft. (b.) = tevreden stellen, voldoen,
betalen, schadeloosstellen; (een prins) apanageeren, (een kind) zijn wettig erfdeel vooruit
betalen; fici) mit einen a. = het met iemand
Bens worden, een schikking maken; fith mit
feinent Oeiniffen a. = zijn geweten tot zwijgen
brengen, in slaap sussen. ith'finbung,
voldoening, schikking, schadeloosstel--en,
ling, apanage. itiffinintitcOliaetb, f.
= schadeloossteltwit, f. unb quinine,
ling(ssom), lijftocht.
(op
de vingers) voorab'fingern, fchin. (h.)
tellen.
ab'fifiten, fchiu. (tj.) = afvisschen; bat93efte
a. = den room, het beste, afscheppen; einem
din. a. = ontfutselen.
atliaMen, fchin. (h.) = hellend of vlak maken.
= het hellend- of vlak maken.
ittqtar4itng,
atillantinen, idly. (l.) = (leder) vetten.
atfftattern, fchlro. (tj.) = wegfladderen.
abittatten, fchiv. (fl.) = af-, uitspoelen, wasschen. ittvflaufa-ft,
= spoel-, waschvat.
= wasch-,
-kuip, tobbe. itb'fiattlyrb,
spoelhaard, -tafel.
(de
vlechten)
los
maken;
=
afffteittett, ft.
afvlechten.
ablterten, fchin. (h.) = vlekken, afgeven, afplekken.
able/lent, fchia. (h.) = (koren) uitstoffen.
itO'fielfMeifen, f. = stootmes, schaafijzer.
afschaven, vleezen.
abifteiforien, fcbin. (b.)
= ttiffeifcbeifeit.
itb'ffeifMmeffer,
abliienen, ft. (f.) = wegvliegen, afvliegen,
vertrekken.
airfnefNit, ft. (1.) = wegvloeien, afvloeien,
vervloeien.
(11.) = vlooien.
airfibtlen,
fthin. (b.) = afroomen; (hout) met
een vlot vervoeren.
abiftiiten, fchin. (b.) = affluiten.
itteffna, in. = vertrek, bet afvliegen.
vleezen en vleugels
(1).)
wegnemen (van radon).
het af- of
nt. ..ftuffe?" ,
wegvloeien, afloop; eb, riool, goot, helling.

/Ofluflgraben.

abgeriditet.

itb iflufmralbett, in. = greppel, riool, ver-

10C4, j. = opening (in den bijenkorf).
gattOpriitung, im=eindexamen.etifnani*.
AeitirttiO, f. = einddiploma.
ab'atiten, fcbiv. (b.) = afwieden, wieden, uit-

laat = itb'finrinne,

Whiten, ROW. (f.) = afvloeien, wegstroomen.
atVfolgeit taffen = laten volgen, leveren.
ittvfoigung, iv. = levering.
erb ifoltent, fcbh). (1;.) = affolteren, afpersen.
ablorbern, fcbiu. (b.) = afeischen, afvorderen,
tot zich roepen; Gott bat On abgeforbert =
God heeft hem tot zich geroepen. /th'forbe:
rune,
= eisch, opeisching, terugroeping.
= vorm, afdruk. ab'fornten,
/th'foritt,
fcblv. (b.) = vormen, afdrukken; van de leest
nemen. itivformung,
ittrformen, f. =
het vormen, het afnemen (v. de leest). efts':
fortitleiften, m. = (een snort) leest.
abiforfrOett, jc4io. (4.) = af- , uitvragen,
vorschen.
ablorften, fcbiu. (b.) = bosschen rooien.
aülrergen, fcbio. (t.) = afvragen; vragen,
overhooren; uithooren.
ablreffen, ft. (b.) = afvreten, afknagen, afgrazen; ber (tram frif3t
ab =
het verdriet knaagt aan zijn hart.
ablrierett, ft. (j.) = afvriezen.
ateftutteln, fcbiro. (b.) = afranselen.
afrfilfgen, fcbiv. (b.) = gevoelen.
2ttrfu4r, iv. —, —en = vervoer, transport,
karrenvervoer; afvoer.
abfii4reit, fcbiro. (b.) = weg-, mee- en vervoeren; bie lade a. = aflossen; afbrengen;
aftroonen; kwijten, betalen, afdoen; buiten
gevecht stellen; afwijzen, afschepen; trekken
Ivan goud-, zilverdraad enz.) ; purgeeren, afdrijven; ein abfii4rettbe0 Mittel, ittrfitbr:
een afdrijvend, een purgeermillet, 1.
middel, laxatief, purgatief.
m. =
afvoerbank. = vervoer, betaling, afdoening; aflossing; afdrijving, purgeering; het trekken. ith'fiiimutrOgang,
m. = afscheidings-, afvoerkanaal of -buis.

/th'fiiOrungOntittel, j. = Vtbfiityrenbe Vittet.
itirtiiikettnOlueg, m. = ontlaster, afvoerweg.
fcbio. (fj.) = tappen, aftappen, overtappen; in tafcben
= op flesschen doen.
= het aftappen.
IttYfiiMing,
atitfttrrten, fcbiv. (b.) = afscheiden (door voren
of greppels).
ab'fiittent, fcbiro. (fj.) - voe(de)ren, afvoe(de)ren; volstoppen. ittiffitterung, (af)voe(de)ring, groot maal.
--n - afgave, afgifte, leveittfgabe,
ring, overgave; belasting, tol, rechten.
atvgabeln, fcbiv. (b.) = afpikken, afnemen
(met een work).
afrgabenfrei = vrij van belasting. ithigatien=
iv. = vrijdom van belasting. efts':
qabettpflic#E, iv. = belastingplicht. ab'gabett:
OffirOtig = belastingplichtig, -schuldig. itb':
nabenluefen, f. = belastingwezen.
Wb'gattn, In., = vertrek, het
verlaten, uit- of afreis; debiet, aftrek, verlies,
vermindering, tarra, onbruik ; miskraam ; beim
Vt. born Obinnafium = bij het verlaten; biefer
Wrtifet bat od. finbet guten, jc4netten fei=
nen 2I. = dit artikel gaat goed, gauw of niet
van de hand; in W. foineten = in onbruik
geraken ; nue, beta $2eben = het afsterven.
ob iaiinnig = gezocht, gewild (van waren);
a. iverben = in onbruik, uit de mode raken;
versleten, oud; ontbrekend, niet aanwezig,
verloren gegaan.
in., /itYniiitcp
afvallige; overblijfsel, afval. WO'natint4:
fel,

wieden.

ab'naunent, fcbiro. (b.) = ontstelen, op schelmachtige wijze ontnemen.

ab'netwit, ft. (b.) = afgeven, overgeven, overhandigen; ein Urteit a. = een oordeel uitspreken; Stimmen a. = uitbrengen; einen Scbit
a. = doen, lessen; ic4 gab ifjm ein ab = ik
gaf hem er een (een tik); einen Vecbiet auf
einen a. = een wissel op iem. afgeven, trekken; Stettern a. = belasting betalen; er ivirb
einen tilcbtigen iDffiaier a. = hij zal eels flunk
officier worden; einen btofjen aufcbauer a. =
alleen maar toeschouwer zijn; ee, lvirb Megen
a. = het gaat regenen, we krijgen regen; ee,
ivirb ivenig a. = er zal weinig bij overschieten,
het zal niet veel geven; ficb mit etiv. a. =
zich met iets afgeven, bemoeien, bezig houden; fic4 mit einem a. = omgaan met.
ab'gebrannt (abbrennen). etb'nebranntfieit,
= armoede, gebrek.

ab'nebrofc4en(abbrefMen).ittegebrofe4 enheit,
—, --en = afgezaagdheid, alledaagschheid,
banaliteit.

ab'gefeintt (afifeimen).
ati'gegriffen = afgesleten.
ab'ne4en, unr. (b.) afloopen; afstappen;
(1.) = vertrekken, weggaan, afgaan, ontbreken;
mit Zobe a. = sterven, overlijden; ber Anabf
ift abgegangen = is er af(gegaan); opgeven,
laten varen; er gebt nicbt bon feiner orberititg,
Veinung ab = hij gaat niet van zijn eisch
af, geeft zijn meening niet op; afwijken (bent
Vege, bon ber eabrbeit); bie arbe gebt ab
de kleur, de verf gaat af, laat los; ficb nicbte,
a. toffee = het zich aan niets laten ontbreken;
gebt ifjm nicbN ab = er ontbreekt hem
niets; biefe Vare gebt gut ab = gaat goed
van de hand; er tti13t bom $reife niobt a. =
hij laat niets vallen v. den prijs; afte faun
nod) gut a. = afloopen; a. toffee = laten vertrekken, afzenden; unter 80 $fennige ging ee,
nie ab = bleef 't nooit.
ab'gelgen, fcbiv. (fj.) = abfiebetn.
ab'getAett, fcblv. (b.) feinem Wiunbe etiv. =
zich iets uit den mond sparen; fidj a. = zich
doodzuinigen; ficb etiv. am Oluttbe = zich
iets uit den mond sparen.

ategelagert (aOtagern).
atvoefebt = afgeleefd, oud. ab'gelefittieit,
iv.

= afgeleefdheid, ouderdom.

ab'Retegen = afgelegen, verafgelegen, verafgelegenheid,
wijderd. itb'getegentiett,
eenzaamheid, afstand.

ategeitteffen = afgemeten, deftig, stijf. %woe::
titeffen4eit, to. = afgemetenheid, stijfheid,
deftigheid.

ab'geneint = ongenegen, ongunstig; icb bin
nicbt a. = ik ben niet ongenegen, ben bereid.

ith'netteintinit, iv. = ongenegenheid, afkeer.
itivaeorbneter, = afgevaardigde, (af)gezant, gedeputeerde. itb'Reorbtteteittiaue4, f.
huis, kamer van afgevaardigden. %womb::
netenloatit, iv. = verkiezing van afgevaardigden.

atvgerbeit, fcbiv. (b.) = aflooien; afrossen,
afranselen.

aWnerebet = afgesproken. abnerebeternin=
-en = volgens afspraak.
ati t geriMtet = afgericht.

abgeriffen.
abineriffen (abreif3en). iftEgeriffenfteit,
= gehavende toestand, verval; het onsamenhangende.
ab'nefagt, (abfagen).
ittEgefanbter, nt. = (af)gezant, afgevaardigde,
ambassadeur.
atEgefMailt (abfcbabett).
ab'oefel4iebett (abfcbeiben). ittEnefttiebettfyit,
— = afscheiding, afzondering, eenzaamneid.
ab'neWiffen (abicbfeifert). itb'nefrOtiffeninit,
iv. — = beleefdheid, beschaafdheid, hoffelijkheid.

atEgefrigoffen(abiCiden).ftb'neiAloffenOeit,
— = afzondering; afronding, volmaaktheid,
afgeslotenheid.

Orgefe#Ittarft = laf, flauw, ongerijmd. itb'qe,frkittadt4eit, hi. —, —en = lafheid, flauwiteit,
ongerij mdheid.

atEgefottbert (abfonbern). ittEaefottbertOeit,
--, —en = afzondering.
iffEnelVannt (abilutnnen). ittE0efOanntOeit,
— = verslapping, slapheid, vermoeidheid,
afmatting.

ab igeftanbett (abfteben).
atEgeftorben (abfterben). ith'geftorbenOeit,
— gevoelloosheid, lusteloosheid, apathie.
afEgeftunttift (abftumPfen). ittraeftumpftlyit,
iv. = afstomping, gevoelloosheid, stompzinnigheid.

afEnefuttfette Zergangenbeit = ver verleden.
ab'nettiinnett, ft. (b.) = afwinnen; hem einbe
ben Ueg a. = afsnijden; icb lann biefent Spiefe
feinen Oefcbmact a. = ik kan geen smaak
vinden in dat spel; einem ben t orfprung =
iem. vooruitkomen, vooruithalen, v6Orkomen,
lappen.
ab'gettlitittett, fcbh). (b.) = afwennen, afleeren;
ein tinb a. spenen. ittEnettiiiImmtg, =
het afwennen, afleeren; spenen.
0`001m, ft. (1.) = afgieten; klaren.
niefgr, in. = gieter, afgieter. ittotefiang,
• —, —en = het afgieten of klaren.
atE010feitt, fcbit). (tj.) = (boomen) toppen,
knotten.
alEgittent, fcbiro. (b.) = aftralien, afrasteren.
itb'gtatts, nt. = afglans, afschijnsel, weerglans; evenbeeld.
fcbtv. (1.) = gladmaken, polijsten.
9.0'gtiitter, nt. - — = polijster. ittEntiit=
tune, iv. — = het polijsten.
ab'oteirten, ft. (b.) = gelijk, effen, waterpas
maken; vereffenen, justeeren. itb0teidOtan0e,
•
= een soort hefboom. ittEnteic#utt0,
= het gelijkmaken, waterpassen, justeeren.
itb'glefituttOtuage, iv. muntschaal, adjusteerbalans.
afglijden; twin recbten
ab'nfeitett, ft. (f.)
Uege a. = afraken, afdwalen.
atEgittfitett, fcbiv. (f). = abgfeiten.
=
(/).) = gloeien; Sein
atEgtiOett,
warm maken; uitgloeien, frisschen.
gloeiing, het uitgloeien, frisschen.
bung,
iffi r aOtt, nt. = afgod, troetelkind.
treiben =
• — = afgoderij ; mit einein
iem. verafgoden. abgottif dj = afgodisch.
afgraven, weggraven;
ab'grabett, ft. (tj.)
afgreppelen ; afleiden.
ab'grattten ftbiv. (b.) = zich verkniezen,
zich dood kniezen; ein abgegriiinte ?.., Oeficbt =
een verkniesd gezicht.
atEgrafen, fcbiro. (b.) = grazen, af- of weggrazen ; maaien.
atE0reffett, ft. (b.) = uitslijten; beduimelen.
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atEnremen, fcbh). (t.) = afgrenzen. afbakenen.
ittEnrett3ung, iv. —, —en = begrenzing,
af bakening, grensbepaling.

/tb'grunb, nt. = afgrond.
ictu. (b.) = afkijken; WI) a. = zich
moe kijken.
= afgunst, nijd, minachting.
ittYgttnft, ta.
ate0iinftig, afgunstig; afkeerig.
fcbhi.
(t.) = afgorden, ontgorden;
ealgtinen,
den buikriem (v. een paard) los maken.

ittratt-ft, m. = het afgieten; afgietsel, cliché;
afblaaspijp; waterzak (v. een pijp).
afftictaren, fcbiti. (1.) = haren, afhaken, ontharen, verharen.
ablprthett, unr. (tj.) = af (niet op) hebben;
er Sroifl etiv. a. = hij vordert zijn deel.
ate4adett, fcbio. (b.) = afhakken, afhouwen.
afe4abern, fcbio. (tj.) = door twist verkrijgen,
afpersen.
aff4a0ein, fcbiv. (b. u. f.) = uithagelen, afhagelen.
abljagett = abbegen.
ablment, fcbh). (f.) = af- of vermageren.
atEfilifeht, fcbtv. (t.) = afhaken; loshaken.
abliafett, fcblv. (b.) = loshaken.
ablialiftent, fcbtv. (ti.) = onthalsteren, aftuigen; ontzetten, berooven.
abljatfett, fcbiv. (b.) = los-, ontkoppelen; den
halsband (v. een bond) afdoen; onthalzen; ficb
etin. a. = zich van iets ontdoen of afmaken.
WORM, ft. (f.) = afhouden, tegenhouden,
ophouden, beletten; eine S*.tng, ein examen
a. = houden; born 2anhe a. = van land, van
de kust afhouden; born VSinhe a. = voor den
wind afloopen. iftEtialter, nt. = kabel, sneertouw. to. = verhindering; lt.
babel/ = verhinderd zijn, belet hebben;
einer Situng = het houden v. een zitting.
011)itittittertt, fcbhi. (t,.) = af- of weghameren.
atqattbettt, fcbiv. (b.) = afkoopen, koopen
van; afd.ingen; af- of verhandelen, betoogen.
attOan'bett = weg, verloren; bae Oucb ift inir
a. gefoininen = ik ben het boek kwijt geraakt.
— = verhandelaar. WI=
WE0anbler,
verhandeling, dissertatie.
baublutt0,
ittqang, nt. --(e)d, bang = helling, glooiing,
schuinte, afloop.
abliangeit, ft. (tj.) = afhangen, neerhangen;
hellen, glooien; afhangen (afhankelijk zijn).
0E4iingen, u. ft. (b.) af-, neer- of
weghangen; af-, loskoppelen (spoorwagens);
afhangen (= afhankelijk zijn).
=
hellend, glooiend; afhankelijk, ondergeschikt.
= belling, glowing; afittEttattninfeit, iv.
hankelijkheid, onderworpenheid.
atE0iiren = abtjaaren.
abliartett, fcbiu. (b.) = harken, afharken.
ablArntett fic4, fcbiv. (1.) = zich verkniezen,
zich dood kniezen, van verdriet vergaan.
ati'Wirten, fcbh). (b.) = harden, verharden,
verstalen; fir4 gegen bie £tdtte a. = zich tegen
= het harden,
de kou harden. itiE4iinttng,
verharden.
atEtiarytt, fciflv. (b.) = het hays wegnemen
(v. een boom).
atl'imfdjett, febio. (b.) = weg- of afpakken.
eartiafpetit, fcbiu. (b.) = afhaspelen, afwinnen;
= een redevoering aframmelen;
eine Nehe
ilbs tiafpfer = afhaspelaar.
(0.) = (den valk) de kap
toiimithen,
afnemen.
atEftattclien, fcbiv. (b.) = afblazen.
atElytttett, ft. (tj.) = afhouwen, afslaan,

abbiinten.
ab'bituten, ROW. (4.) = villen, stroopen, af-
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ablagett,

= thtjitf e.
ab'biiffett, fcbiv. (b.) = doppen, pellen.
1cOin. (4) = zich uithongeren.
ablotnnern
ab s tmfMett, fcbiv. (b.) = ont- of wegsnappen.
fd)iv.
(b.)
= uithoesten, afhoesten.
buften,
ab i
abljiiten, fc4in. (b.) = laten afweiden.
rii'birt)(t) od. abin, iibid)te Seite = Vthredte.]

fcblv. (b.) = afjagen, afjakkeren,
uitputten, doodjagen; afloopen; ein Stild a.
een stuk aframmelen.
fcbiv. (b.) = afwieden.
ablor4ett, fcbiv. (b.) = het juk afnemen, nitspannen (de ossen).
ettviubitation, iv. —, —en = abjudicatie:
gerechtelijke weigering, ontzegging. abittbi:
3ie'rett, fcbiv. (b.) = abjudiceeren.
itbiutation, tn. —, —en = abjuratie: loochening onder eerie. abinrie'ren, fctti. (b.) =
abjureeren.
ablatben, fcbiv. (b.) = ophouden met kalven.
ablatfen, fcbiro. (b.) = het kalkwater weder
uit de huiden strijken.
ablatten, fcbiv. (b.) = afkoelen, verfrisschen.
aü'thinitten, 1cbiv. (b.) = kammen, af- of wegkammen; eine 93aftion a. = het buvendeel,
de kap van een bolwerk afschieten.
ablanten, fcbiv. (b.) = afkanten, afhoeken,
kantig maken; Beug a. = de zelfkant afsnijden.
ablametn, fcbiv. (b.) = van den kansel afkondigen; doorhalen, kapittelen.
ablappen, fcbiv. (b.) = (een walk) de kap
afnemen; toppen, knotten; (een kabel, een
mast) kappen; afsnauwen. ettetalitnntri, iv.
—, —en, = het toppen, kappen.
(h.) = wegkruien.
ablarrett,
ablarten, 1c41-v. (tj.) = afspreken, bekonkelen;
eine abgefartete Sacbe = afgesproken werk,
een doorgestoken kaart. ftblartung, in. —
afspraak , komplot.
ablafteien firb, fcW-n. (tj.) = zich door zelfkastijding uitputten.
ablauen, fcbitt. (tj.) = afkauwen, afknagen.
ftbirattf, in. = afkoop, koop. ablaufen,
fcbiv. (tj.) = afkoopen. ftbliinfer,
kooper, klant. afvfaittiic4 = te koop, afkoopbaar. 21blanfung,
—
Vthfauf.
ablebien, fcbiro. (b.) kelen, de keel afsnijden; groeven, ribben, canneleeren. %Lao:
Yung, iv. — = het canneleeren.
etble4r, iv. = verwijdering; afkeer, afschuw.
ablebren, fcbiv. (b.) = af- of wegkeeren,
vegen, bezemen; afkeeren, afwenden; fid) a. =
zich afkeeren. 2ttele4rer,
— = veger.
= vuilnis, veegsel.
itblebrir4t,
f djein od. 2tblebr3ettet, nt. = bewijs van
ontslag.
fcbiv. (b.) = zich afkijven.
ableifen
fcbitt. (b.) = splijten, klieven.
ablettern, fcbiv. (b.) = (win) persen; geheel
uitpersen.
van de keten doen,
abletten, ict in. (t).)
losmaken.
ablitnntett, fcbiu. (0.); ein cti*3 = den rand
van een vat lager maken.
ablippen, fcbiv. (b.) = afpunten, afstompen;
(geld) snoeien; (i.) = afglijden, afwippen.
abllaffen, fcbiu. (1.) = openstaan, gapen.
abliaftern, fcbiv. (b.) = afvademen, afmeten;
vademsgewijze afdeelen.

= abietine.
fcbiro. (f.) = afdwalen. ettrirrinto,
iv. = afdwaling, afwijking; aberratie.
ithiturienti, • — en, --en = abiturient, d. i.
een leerling van gymnasium, H. B. S. enz.,
die na afgelegd examen de school verlaat.

abliare tt, We. (1.) = klaren, zuiveren;
a. = helder worden. itbiffilirung, iv. = kla-

halen; vervellen.
tth'Inbc-it, ft. (b.) = af- of wegnemen, afbeuren,
aftillen; (een kanon) van het affuit nemen;
(de kaarten) afnemen; (de tafel) afnemen;
fir4 a. bon = afsteken, zich afteekenen tegen.
ab'beMeitt, fcblv. (b.) = hekelen.
ab'beften, fcbiu. (b.) = losmaken, afhaken.
ab s4enen, fcbiv. (b.) = afheinen, aftuinen.
atf4eiten, icbiu. (tj.) = genezen, heelen; (1.)
genezen. etbIl eitunn, iv. = genezing.
ab'4effett, ft. (b.) : einem etiv. a. = helpen
af te nemen, af te doen; einem ben etta. a. =--afhelpen; einer acbe a. = een zaak in orde
brengen, herstellen, verhelpen; dim; Soblvie=
rigfeit a. = een moeilijkheid uit den wegruimen;
einem Q3ebiirfniffe a. = in een behoefte voorzien.
abliettett, fcbiv. (b.) = klaren, zuiveren;
a. = klaar, helder warden. ittvtiettung,

— = zuivering.
ab i beryn, 1(ttn. (0.) = (een kind) liefkoozen,
knuffelen.

atantlen, fcbiv. (b.) = afjagen, doodjagen;

afmatten, afjakkeren, afbeulen. 116'4etiutta,
tu. —, —en =--- lange of groote jacht.
afhuichelen.
fcbiv. (b.)
ate4enten, (b.) = (een rede) afhuilen,
op een huilerigen toon uitspreken; filp a. =
zich afhuilen.
ab'begen, fcbiv. (b.) = aftooveren.
= hulp, hulpmiddel, geneeselbibilfe, iv.
middel, uitkomst, uitredding.
ab'binfen, 1c:bit/. (f.) = weghinken.
ab'bobein, fcbiv. (b.) = afschaven, schaven;
beschaven.
atvioth = ongunstig, ongenegen, wars.
ab'boten, fcbh). (b.) = afhalen; ein Scbiff bent
of brengen, vlot maken.
Stranbe a.
= het omgehouwene, gekapte,
etb'4013,
gevelde hout.
ab'#otAett, fcbiv. (b.) = omhakken, vellen,
kappen; afrossen. ette4oLiung, iv. = het
vellen, omhakken.
ab'4ortign, fcbiv. (b.) = afluisteren.
= afluisteren; (getuigen)
abitiarett,
hooren, in 't verhoor nemen, ondervragen;
(een rekening) onderzoeken.
abborreNe'ren, abborrieren, idle. (4.) =
verafschuwen, verfoeien.
— en = verhoor, ondervrait'f)arung, lv.
ging, onderzoek.
in.
=
schuim;
overblijfsel,
ettripo,
restjes, overgeschoten brokken; het afnemen
(v. d. kaarten).
= schuimschep.
ab'bubrifte,

ab'irren,

abliantittern, fcW-n.
= (de wasch) afnemen
(door de knijpertjes los te maken.)
abliappen, fcbtv. (b.) = de kleppen (v. een
tafel) neerlaten.

ring, zuivering.
ethiturien'tenexamen, I.
etbitttrien'ten=
priifung, in. - eindexamen. Itbituriettlen:: etbltatfr4, --e = proefblad, proef,
iieunnW, 1. = bewijs (diploma) van afgelegd afdruk, cliche, kopie. afeitatftilen, icbiv. (b.) =
eindexamen, einddiploma.

abIaMtern,

(f).) = afjakkeren.

afkloppen, afgieten, clicheeren ; met de vlakke
hand slaan,

abriattbett.

abtarticren.

afrukken (met de
fchn). (1j.)
abltauben, fchtn. (h.) = afkluiven; afpeuteren.
ablteibeu, fchro. (h.) = ont- of loswoelen; klauwen).
afschutten, afschieten.
ablramen, fchro. (h.) = (de tafel) opruimen,
fchtn. (h.) = afklemmen, afknellen. opredderen , afruimen.
abllettertt, ichin. (f.)=afklauteren,afklimmen. abfriin3en, fchin. (1.) = (de schors) in kringen
atatintOent, fohtn. (1).) = aframmelen, slecht afsnijden.
afspelen. ittilratplirfte, 10. = schoen- of voetborstel.
abltopfen, fttit). (h.) = afkloppen, afslaan; itblraileifen = schocnijzer, voetschrapper.
schoonmaken; einen herb a. = iem. duchtig ablratfen, fchh). (h.) = afkrabben, afschrapafrossen, uitkloppen; einen $robebogen a. = pen; zich uit de voeten maken; eintitcf a. =een proefblad afkloppen.
afzagen, afkrassen (op de viool).
— = schrapper, krabber.
alatiippetn, Wiz). (h.) = (kant) afmaken (met m.
de klos).
ablrauten, fttip . (h.) = wieden (van wijnatanabbern, fittu. (h.) = afknabbelen, af- bergen).
knagen.
ablreifen, fchtt). (h.) = afcirkelen, door een
(b.) = afschieten; (j.) = knal- kring afzonderen; (j.) = zich uit den kring
ablnatten,
len, afgaan, ontploffen.
verwijderen, zonderling doen.
ablnappen, fchin. (h.) = afkrabbelen; einem ablrietten, ft. (f.) = af- of wegkruipen.
ant $otjne a. = op bet loon beknibbelen.
ablriegen, fchtt). (h.) = (iets) opdoen, zich op
ablnaufern, ftftu. (h.) = abfnabben.
den hals halen; zijn deel krijgen; afnemen,
= afknijpen, afnijpen; einem veroveren.
ablneifen, ft.
Schiffe ben einh a. = den wind, de loef affchtn. (h.) = afkrabbelen, afknoeien.
winnen, doodloopen.
fohtn. (h.) = afbraden; kiaren.
fchiv. (h. u. f.) = afkruimelen.
ablitelPen, ichtn. (tj.) = afknijpen, afnijpen.
fcbto.
(tj.)
=
afknikken,
afknakken;
ablnitfen,
ablriimmen, fchto. (h.) = krommen, buigen.
einen tafen a. = een haas den nek breken.
ablruften, ichtu. (h.) = de korst afdoen.
= koelbak, afkoelingsablnirfern, Wm (b.) = abfnabben.
ablii4taPPartir,
toestel.
ablnitifen, fc4i1). (1).) = knijpen, afknijpen;
wegknippen.
aViii4ten, fchru. (tj.) = afkoelen, verkoelen;
abluijpfen, fcOlv. (h.) = de knoopen afdoen,
= afkoelen, koel worden, zich veraf knoopen, losmaken, afdoen.
frisschen; fein Viitchen a. = zijn moed koelen.
m. =
ablniiffetti fl abliiiitteln, fchtt).(h.)=afrossen. ablii4tenti = koudmakend.
fchtv. (tj.) = af- of ontknoopen, koeler. Miliibtfak f. = koelvat. ittaiibt=
losmaken.
= koelketel.
in. =
fella,
tn. = afkoeling, verablnutrefien, ichtn. (h.) = met liefkoozingen koelkuip.
overladen, opeten van liefde.
frissching.
Whitten, Tchip . (h.) = koken, afkoken, aftrek- abliimmern, fMiti. (tj. n. f.) u. lilt a. = afvallen
ken, liblottling, tn. —, —en = (af)kooksel, van verdriet en zorg.
aftreksel.
abriinb(ig)en, fc4in. (h.) = afkondigen; afzien
abloliten, idly . (tj.) = met kool afteekenen, van, afstand doen van.
merken.
%blurt%
— = oorsprong, afkomst, ge= afrollen, naar beneden boorte; schikking; eine K. treffen= een schikataullent,
rollen.
king maken.
ablominantile'ren, fchh). (0.) = detacheeren. abliir3en, ichin. (h.) = of korten, bekorten,
—n,
%bromine,
= afstammeling, af- verkorten; einen Ttruch a. = een breuk hero/. nakomeling.
leiden, verkleinen, vereenvoudigen; einem hen
ablommen, ft. (f.) = afkomen, zich verwijderen; (od. etru. an hem) 2ohn
= op iemands loon
born Sege a. = den weg verliezen, van den beknibbelen, korten. itteriirptng,
= afweg afraken; bon feinent Oegenftanbe, bent korting, bekorting; verkleining; korting.
`3:Irma = van zijn onderwerp afdwalen; libliirptng4 4ftriti), nt. = afkortingsstreep.
bon feiner &he a. = den draad kwijt raken; itbliir3iingOeitten, T. = afkortingsteeken.
uit de mode raken, buiten gebruik komen abliiffen, fchtu. (h.) = af- of wegkussen; half
(van gebruiken, zeden enz.); id) t)abe nicht a. flood zoenen.
fiinnen = ik heb me niet vrij kunnen maken, airtatten
fchto. (tj.) = zich allachen, zich
ik was verhinderd to komen; her fann a. = slap lachen.
hem kunnen we missen; mit einem a. = een ablatien, ft. (I).) = afladen, lossen. iffetatie-,
schikking met iem. maken. f. = art = = losplaats; stapelafschaffing (v. gebruiken enz.); ein qiitfiche?, plaats, aanlegplaats.
lit. Writ einent treffett = een minnelijke schik- itbitaber od. %blither, tn.
— = aflader,
king met iem. maken, in der minne schikken. losser.
in. = losgeld.
ablijninititt = beschikbaar.
hi.
=
bet
afladen,
lossen.
itbitabiing,
--e = tflfontnte.
abliimmting, tit.
--n = stapelplaats, magazijn,
illytage,
ablonterfeien, icbto. (tj.) = conterfeiten, na- depot, werf; indiening, overlegging (v. een
bootsen, iemands portret maken.
rekening). ilb itager, tn. = verblijfplaats,
fe010. (1).) (einen Oattin) = toppen,
slaapplaats, toevlucht. atvtagern, fchtn. (h.)
knotten.
nederleggen, deponeeren; (waren) in depot
ablopOetit, fchln. (1.) = loskoppelen, ontkop- geven, opslaan, opleggen; a. tuff en = oud
pelen (honden); afkoppelen (spoorwagens).
laten worden. abgetagert = belegen (wijn,
atefiirttelt, fd)tn. (b.) = uitkorrelen, uitpellen. sigaren e. d ). f idj a. = afgezonderd kamaffrofen, fchh). (h.) = afvleien.
peeren; overslaan op (v. een kwaal). ittetage
ablragen, fchin. (h.) = afkanten.
rung, tn. = kampement, het kampeeren; depot.
ablvaivit, fchin. (tj.), her S:)ahn friiht hie Stunhe ittitartation i,
—, --en = het spenen.
at) = kondigt met zijn gekraai de uren af.
spenen.
ablartle'ren, fchtv. (h.)

abtanintett.
ablammen, fcbtb. (1.) = ophouden (lammeren)
te werpen.

ablangen, fcbiro. (fj.) = bereiken; afhalen.
ablangen„ fcbto. (b.) = (een gang) in een mijn
langer maken; in de lengte zagen of snijden.
%Wink nt. ..taffe = het uitstroomen,
uitwateren; aftapping (v. een vijver); afloop,
onopriool; korting, rabat; aflaat; obne
houdelijk; 91. befomnten, erteiten = aflaat
krijgen, schenken; bottfommener = voile
aflaat. itblafibrief, m. = aflaatbrief. ate,.
laffett, ft. (tj.) = loslaten, laten gaan, aflaten,
laten loopen; ophouden, eindigen; Me ,anb
bon etto. a. = aan zijn lot overlaten; einen
Thug a. = laten loopen, laten vertrekken;
einem Tftut a. = aderlaten; einen 3rief a. =
verzenden; einen
ein aaf3, rein a. =
aftappen; einen Well a. afschieten; eine
weber, ben , , abn einer Wetuebre a. = een
veer, den haan in rust zetten; einent etto. a. =
afstaan, overlaten; etin. bom $reife a. = laten
vallen; bon einer $erfott od. Sacbe a. = zich met
iem. of iets niet meer inlaten, van iets afzien ;
een gebrek afleeren.
bon einem aebter a.
=
f.; :battbet, ut., :jatjr,
aflaatilgeld; - handel; -jaar (of: jubeljaar).
ittEtatifrant, nt. ; :framer, tn.; :prebiger,
= aflaat II handel ; -verkooper ;
; 4mbigt,
-prediker; -preek.
%Whiffling, Yu. —, —en = ver- of afzending,
aftapping, het ophouden, het afzien, afstand.
itbla-ftivotte, iv. = aflaatweek.
—e = ablatief.
ittetatib, m.
Whitten, itttu. (1.) = aflatten, de latten afnemen.
ablauben, fcbtb. (ti.) = af- of ontbladeren.
itty taubung, tn. —, —en = het af- of ontbladeren.
ab'tauern, fcbto. (fj.) afloeren; bespieden.
ittrtauf, m. = afloop, ebbe, afvloeiing; einde,
verloop; verval (v. een wissel); aan- of afloop
(hol, cirkelvormig lijstwerk aan zuilen); holle
band (aan geschut), stortgat.
ablaufen, ft. (b.) = afloopen, slijten; afloopen,
doorloopen; vervoeren; einem ben Nang a. =
iem. de loef afsteken; einem ben deg a. =
iem. den weg afsnijden: (f). = weg-, afloopen; eindigen, ten einde loopen, vervallen
(v. een wissel), gaan; afwijken; einen taffen =
afwijzen, afschepen, laten schieten; pareeren;
ein Scbiff bom Statmt taffen = van stapel
laten loopen; feine 1Zfjr ift abgetaufen = is
afgeloopen, zijn uur heeft geslagen; fic4 a. =
zich af-, zich moeloopen; fidj bie Seine nacb
einer Stette a. = zich het vuur uit de sloffen
loopen om een betrekking. Nth ftblaufen =
het afloopen, wegvloeien ; het van stapel loopen.
ittitaufer, m. = ledige spoel, verkeerde draad.
= spiegat, goot. ittefauf::
itblaufritine,
= stortgat, verlaatpijp; loospijp.
riibre,
ittflanffAteufe, = verlaatsluis. etblauN:
= vervaltijd (v. een wissel).
;eit,
ablaugett, fcbto. (b.) = loopen, afloogen, in
de long zetten; ontgommen (v. vlas- hennepenz. draden om ze voor het verven geschikt
te maken).
atetaufebett, fcbtu. (b.) afluisteren, bespieden.
ablaufen, fobtu. (fj.) = vlooien, nazien.
= verandering van den
-ith'Inut,
stamklinker bij de sterke werkwoorden, ablaut.
(f.) = van stamklinker verablanten,
anderen.
ablauteit, fcbtu. (b.) = afluiden, uitluiden.
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itblauterfak f. = waschkuip (voor het arts).
ablaittern, fcbln. (b.) = zuiveren, wasschen,
louteren, afdrijven (v. metalen); raffineeren.
itb'fiinternng, = zuivering, loutering,
afdrijving (v. metalen); raffinaderij.
abletien, TCO3. (tj.) = sterven, overlijden; WE)
a. = vervallen, wegkwijnen. ettilefien, f. =
het overlijden, dood.
ateleffen, fcbib. (1.) = aflekken, aflikken.
ctiviebern, fcbtu. (b.) = afstroopen; einen (einem
ben f8ucfet) a. = iem. afrossen, bont en blauw
slaan.
ableeren, fcbtu. (tj.) = ledigen, afruimen (de
tafel); einen Scbat a. = de afmetingen van
een mijnschacht onderzoeken, verifieeren.
itbiegat', m. —en, —en = legaat (v. d. paus),
ablegaat.
--, —en = ablegatie (= een%Negation',
jarige verbanning).
/ttetegefeWer, nt. = verkeerde letter. ittrtc:
gegrube, = kuil (voor wijngaardstekken).
ablefien, fcbto. (fj.) = afleggen, uittrekken,
uitdoen; neerleggen; zich bevrijden, zich ontdoen van ; afdoen; jongen, jongen werpen ; bevallen (in het geheim); vermageren, verminderen ; ben 9ilantet, bie Ateiber, feinen Zegen
a. = afdoen, uitdoen; eine Carte a. ecarteeren; bie Zratter a. = uit den rouw gaan;
bad Wetuebr a. = de wapens neerleggen; feine
fterbticbe ,iitte a. = sterven; bie OlaUe a.
het masker afdoen, oplichten; eine Oetoobnbeit,
einen aeVer, feine Zorurteite a. afwennen,
afleggen, afschudden, laten varen; eine Scbutb
a. = afdoen; ein Oefenntni, einen fein
Oetiibbe, fein OfaubenOefenntni, eine $robe,
Recbnung, Beugn-W =doen, afleggen; %Men
a. = anjelieren afleggen, afleggers poten; ein
Scbiff a. = op de reede leggen; eine act= a. =
distribueeren (de drukletters); mit bent Scbiffe
a. = voor stroom afdrijven. ittileger, nt.
= stek, afzetsel, loot, aflegger, (jonge)
bijenzwerm. ittftegefpan, tn. = zetplankje.
ablegle'ren, fcbto. (b.) voor een jaar verwijderen.
ittriegunn, = bet afleggen, doen v. een
eed, enz. zie abtegen, distributie (v. de letters).
ablebnbar = afwijsbaar, wraakbaar. ablek:
nett, fcbtu. (fj.) = afwenden, pareeren; afwijzen,
verwerpen, weigeren, bedanken vane, van de
hand wijzen, afslaan; einen 8ettgen a. = een
getuige wraken; tinfuurfe a. = bedenkingen
weerleggen; eine Oefeportage a. = een wetsontwerp verwerpen; idj babe ba?, Oefcbenf,
bie ntir angetragene Stette bi3fticbft abgetefmt
er voor bedankt; eine ObericbtOarfeit bon ficb
a. = een jurisdictie niet erkennen. etivtek:
lump, tu. —, —en, = weigering, afwijzing,
wraking; int ittitebnungOalle, m. = in geval
van weigering.
ableiern, fcbib. (b.) = op de liar spelen, opdreunen.
ableiben, ft. (tj.) = af- of ontleenen.
ableiften, fcbtn. (tj.) = van de leest nemen;
einen Iib a. = afleggen, doen.
atrteitbar = afleidbaar; ableiten, fcbtu. (b.) =
afwenden, verwijderen, afleiden, afvoeren;
jetwe. Vafuttft bon X. a. = iem. van X. laten
afstammen. abteitenb = afleidend. ittyteiter,
tn. = alleider, leider. ittrteitung, = leiding, kanaal ; afleiding, etymologie; afwending.

iiIttileitunt011graben, to.; fanat, ut.; =thine,
:riibre, to. = afwateringslisloot, -kanaal;
-goot; -pijp.

/IbleitunOinittel.

11

abittobeln.

griAe (ftein0)0`)cftiift = een groote
(kleine) boodschap doen; btx.d ift ein %bma,
(ben = dat is een moeite. iWinarbung, in.
—, —en = se,hikking, regeling, vereffening,
overeenkomst.
(fj.) = (doen) vermageren;
afwenden, afleiden, verwijderen, afbrengen; ablnagern,
(f.) = vermageren, vervallen. ithintagerung,
afgaan, afdwalen, zich verwijderen; alien Zet,
vermagering.
—, —en,
batt bon fit a. = alle verdenking van zich
weren; einen Sto13 a. = afwenden, afweren, ab'ma0en, ftib. (00= afmaaien. ftentaottnri,
—, —en = afmaaiing.
pareeren. itiffenfung, = afwending; afwering, parade. iiblenfunOan'griff, nt. = atilnaliten, ft. (tj.) = afmalen, ten einde malen,
geheel en al malen.
zijdelingsche of rugwaartsche aanval, diversie.
ablernen, fcbip . (fj.) (einem etib.) = afzien, ab quatinen, ft iv. (0.) einen bon etib. = iem.
van iets afbrengen, het hem ontraden.
(van iem.) afleeren.
matinung, = het afraden. itb'maimung-0=
ablefen, ft. (fj.) = (af)lezen; einem ette. am
63efitte a. = iets op iems. gezicht lezen;
fitreitien, 1. = afmaningsbrief.
riitte = plukken, inzamelen; einen %der atrutaten, ftin. (b.) = schilderen, afschilderen.
a. = van steenen enz. zuiveren; af- of stuk- atEmargetn = abmergetn.
lezen. litvfefer, m. = lezer, voorlezer, drui- abluarien, fc0Xu. (b.) = afpalen, afperken.
= het afpalen.
to. = lezing, het lezen,
venlezer.
ithInarfung,
= afmarsch, aftocht, vertrek;
aflezPn.
ittnnarfrO,
aum
blaf
en,
trommein
= den afmarsch
itin.
(1.)
=
loochenen,
ontkennen,
ableugnen,
blazen, slaan. ablitarfitieren, ftib. (f.) =
verloochenen. ittvteugnung, = ontkenafmarcheeren. iiiVittarfeNett, to. = afmarschning, loochening, verloochening.
tijd.
abliefern, fttb. (0.) = afleveren, leveren,
overhandigen; opleveren (een werk); Oetber ablnartern, ftlb. (fj.) = afmartelen, martelen,
kwellen
; flit a. = zich afmartelen.
a. = jaarlijksche uitkeering van gelden doen.
= kwelling, marteling.
— (af)leveraar.
terung,
%bitieferer, nt.
ferung, af- of oplevering. ittviieferun0= abInatten, ftin. (tj.) = afmatten, vermoeien;
mat
of
dof
maken
(goud); fldj a. = zich
m.
=
een
bewijs
van
gedane
of
nog
febein,
afmatten. itti'mattung,
—, —en = afmatto doene levering, uitkeering, enz. ith'tfefe:
runOvit, tr. = tijd van af- of oplevering. ting, uitputting.
abliegen, ft. (1.) = afliggen, afgelegen zijn; atilneiern, fttu. (1).) = (een boerderij) ontnemen, (uit zijn hoeve) zetten, verdrijven;
belegen zijn; ein abgetegener Crt = een afgeruw afschepen.
legen plaats ; abgeregener Vein = belegen win.
ablneifgin, ftiv. (tj.) = af- of wegbeitelen;
ii ) a. = door liggen bederven, vervallen.
abliften, fcbiro. (0.) = door list verkrijgen, beitelen.
aftroggelen.
atfinetben, fcbtb. (fj.) einen Stftier = aanablinfen, fcbt-b. (fj.) = ontlokken, aflokken; zeggen dat een leveling de school verlaat;
einem Zriinen = doen storten, ontlokken.
auf bet 43otivi elects rentben a. = op het
atilointen, fttb. (tj.) = afbetalen, ontslaan bureau van politie het vertrek van een vreemdeling melden; flit a. = afscheidnemen. /ti':
(bij de uitbetaling v. h. loon). 9.thla1mung,
to. —, —en = uit- of afbetaling, ontslag.
ntetbung, in. = melding van vertrek.
aDItteiten, ft. (b.) = melken, afmelken.
ablijiOar = abtOgicb.
atftafMett, fcbtn. (t.) = blusschen, uitdooven; atfraergeln, ftiu. (0.) = uitmergelen, uitputten, afmatten, afwerken, afbeulen.
afwisschen, uitvegen. ittvtaiAung, = blussching, het afwisschen.
ablnerten, fc01-b. (b.) = afkijken, afzien; einem
iets in iemands
etiv. an ben Vtugen a.
fcbtn.
(O.)
=
losmaken,
scheiden,
abitafen,
oogen lezen.
aflossen, lossen; afschieten, lossen; afzetten,
meetbaar.
ithintefibarfeit,
amputeeren; einen %Venfer a. = een loot abintefibar =
= meetbaarheid. ablneffen, ft. (b.) =
(van den stam) afscheiden. =
meten, afmeten; opmeten; waterpassen; bescheidbaar; aflosbaar. /iblk4fic4teit, tv.
palen; beoordeelen; begrijpen, oordeelen; mit
afkoopbaarheid. ittftafung, tr. = scheiding;
tern deter, nat ber Stunt a. = met den
aflossing; amputatie, het afzetten; aflossing
meter, met de lijn afmeten; Zerfe a. = scan(de aflossende manschappen); af- of uitkoodeeren; feine forte a. = zijn woorden wegen;
ping. tfiviiifunOreMt, f. = recht van afkoop,
mit abgemeffenen Scbritten = met afgemeten
commutatierecht. /Wtiifunofuntme, to. =
passen; ein abgemeffene Oetragen = een omafkoopsom, amortisatie.
abloten, Iv. (b.) = looden, met lood bezwaren zichtig, ingetogen gedrag. ithimeffer, m. =
meter, opmeter. ittiqueffunn, = het afof vullen.
of opmeten, waterpassen, rooien, het toeatetaten, (1).) (het soldeersel) losmaken.
ablur4fen, fttv. (b.) = afkijken, afloeren; meten.
fcf)t-u. (1).) = maalloon nemen.
ab'ntetfen,
aftroggelen.
afhuren, in huur
atriUgen, ft. (I).) = afliegen, door liegen ver- ablnieten, fthi. (fj.)
= huurder,
nemen. /116'mietler, m. :eritt,
krijgen; met leugens ontkennen.
- en = huur,
huurster. /tbluietung,
ablugfen = abfutfen.
abtutie'ren, faint (1).) = het lutum of kleef- verhuring.
atfutinbern = mitbern it.
deeg van het vat wegnemen.
abluitbern
minbern.
---, —en = afwassching.
a6 intac4en, ft.). (b.) = losmaken, afdoen, Winn-ten, fcfPu. (b.) = de mast wegnemen;
uitmesten, reinigen.
afnemen; eindigen, afdoen, uitmaken, vereffenen; abgemacbt! = afgesproken! aecoord! tie ablnobein, fttn. (1).) = modelleeren naar, een
model maken van.
S-ate ift abgentatt = de zaak is in orde; ein

2ffeleitungt4mittei, f. = afleidend middel.
21teleitung0cOirm, tn. = bliksemafleider.
itbleitungt4fithe, Yu. = afleiclingslettergreep.
atvtenthar = afwendbaar. itblenfbarteit,
hi. = afwendbaarheid. ablenfen, (b.) =

ntottonien.
ablitoofett, fcfttv. (tj.) = an mos zuiveren.
atrtnuctett, fct)ho. (O.) = tot zwijgen brengen;
vermoorden.

(fj.) - vermoeien, afmatten;
atrtniiben,
fift a. = zich vermoeien, afsloven, aftobben.
abmilben.
ab i ntii0ett, frOfv. (fj.)
= in 't geheim dooden,
atillturtfett, fe0tv.
vermoorden.

01416i-44ml, fcbtv. (0.) = (tijd) afnemen (voor
iets); einen bon bet Wrbeit a. = aftrekken;
a. = tijd (voor iets) vinden; id) fann mit
feinen Wugenbtict
= ik kan geen oogenblik
= aftijd vinden ; einem eine ttrftarung
dringen, afpersen.
to.
=
ledige tijd.
afrntuftertt, 1cOlu. (1).) = afrnonsteren.
(1).) - houten nagelsinslaan
atritaaetn,
(in de wanden v. een schip).
arttanen, (0.) = af- o wegkriagen,
knagen, afkluiven; bet hummer nagt ibm bat
trier ab = hij wordt door verdriet verteerd.
abltat)en, 1c41ro. (0.) = afnaaien ; stikken, doornaaien.
--n = afname, afneming,
ittettatinte,
het afnemen ; afnemen, vermindering, verval,
verzwakking; aftrek, debiet;
eine,?, Ofieb6 =
amputatie;
born hreu3e = afneming van
bet kruis; Vt. einen Necnung = het opnemen
van een rekening;
= afnemen
einen
van een eed; in W. geraten, foinmen = in
verval geraken; fettle Mogen erieiben grof3e
=
zijn oogen verzwakken zeer, worden veel
slechter;
be?" eaffete., = het vallen, dalen
van het water; W. finben
aftrek hebben;
W. be?, sijtonbe, bet Xage = het afnemen,
korter worden;
eine?, t ibex = het afnemen.
(1).) = ontnerven, de nerf
affnarben,
(van het vel) afsnijden, afschaven. itb'nar=
bung, Iv. , —en = afschaving.
atrttagMen, fitly . (tj.) = af- of wegsnoepen.
--, —en = abnegatie: verittinegation',
loochening, verzaking.
afrnOnten, ft. (1).) = afnemen, wegnemen,
ontnemen; (de kaarten) afnemen, coupeeren;
(de steken) minderen; afnemen, afzetten,
amputeeren; (een rekening) opnemen, nazien;
semen, afschilderen, portretteeren; besluiten,
een gevolgtrekking maken; afkoopen; afnemen, afloopen, zakken ; korter worden; dalen;
verminderen, verzwakken; lea, fotten Mir
baratt6 a. ? = Ivat moeten wij daaruit opmaken'?; einem ein Q3erfpreMen = iem. iets
laten beloven; ricer $atrouitte bid $aroie =
het parool vragen; eine abnetjmenbe Weifle =
een afdalende reeks.
= kooper, klant.
ittrnetinter, nt.
nehmeritt, iv. —, —nen = klant.
fit
Iv.
(f).)
=
afneigen, afbuigen,
airtteiaen,
verwijderen; fin) a. = zich afneigen, zich
afwenden, uiteenloopen. attmeiaunn, =
afbuiging, vaneengaan, neiging, helling (v. d.
grond); W. gegen einen = afkeer van iem.,
antipathie tegen.
atOtteten, fc*. (f).) = de omklinking (van
een spijker), afvijlen, afhakken, losklinken.
abnornt' abnormaal; afwijkend. Mumma,
tat', ie. —, —en = abnormiteit, afwijking,
onregelmatigheid, ziekelijke afwijking.
afdwingen, afpersen.
ab'ttatigen, idly.
itirnatiautta, in. = het afdwingen.
f0v.
(ft.) = verslijten,
nfrnutlen, ab'nfitwit,
afslijten, slijten; laten vervallen; bederven.
= het afslijten, bederven.
/tb'ttutmtq,
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nbplagett.
(graben, fcttiv. (tj.), rinse Uatb = een bosch
van boomen berooven. ittrabitun,
het berooven (van een bosch).
(0.) = aboleeren: afschatren.
etbutition', In. = abolitie: afschaffing,
opheffing, kwijtschelding van straf.
nift', m. en, —en = abolitionist: voorstander
van de afschaffing der slavernij in N.-Amerika.
ithonnentent' f. = abonnement, inteekening. itbonnententtaarte,
iv. = abonnement(skaart). abonnentenW:
= inteekenlijst. ittionnenr, nt.
lifte,
en, —en = abound, abonnent, geabonneerde.
ittionnen'tin, Iv. , nen = abonnde. coon:
nie'ren (fic4), (tj.) auf = zich abonneeren op; auf sin serf, int eiernt)attie (awnniert fein = op een werk, in de opera geabonneerd zijn.
atrorbnen, icOw. (b.) = afvaardigen, afzenden,
committeeren, deputeeren. ittrorbner, nt. =
afzender, afvaardiger. lv. =
afvaardiging, delegatie, deputatie.
afrorgetn, fcbrv. (0.) = afspelen (op het orgel);
af-, opdreunen.
%Wort, m. --(e)i,, —e = beste-kamer, zekere
plaats, geheim gemak.
rthortietren, fit (Ij.) = een miskraam hebben.
V.tbortibmittef, f. =
ittiortite, 1. — 0, —e
nt.
vruchtafdrijvend middel.
— = miskraam, ontijdige bevalling.
atr4ac4tett, jAlv. (f).) = afpachten.
= afpachting.
m. = pachter. ettvpar4tunn,
ab'patten, fci)tv. (0.) = afpakken, ontpakken,
— = afpakker,
afladen. etb'pacier, nt.
aflader. WfrPattnttg,
- - -- en = afpakking,
aflading, ontpakking.
pareeren, afweren.
atrOarieren, fcWv. (0.)
atrpafe4en, f*.t. (fj.) = (iem.) afwerpen, slaan,
= wegoverwinnen (met dobbelsteenen);
sluipen.
atrpaffen, (fi.) = afpassen, pas maken;
bid Oetegenlyit a. = uitzien naar, waarnemen.
ab'Patroutitieren, fctu.(f).)=afpatrouilleeren,
verkennen.
ab'paufett, fobtn. (tj.) = afrossen.
afrpeinigen, fciv. (O.) einent etto. = afpijnigen.
wegslaan met de zweep;
atrtleitfrOen,
afranselen.
ab'perten, Wu. (0.) = afrijgen.
atrpfaOten, fcOlv. (1).) = afpalen, afsteken;
afsluiten met paalwerk of staketsels.
—, —en = afpaling, afzetting; afYung,
sluiting, palissadeering.
atrpfanben, fcbw. (b.) = in beslag nemen.
attepfanbung, be. = inbeslagneming, beslaglegging.
afrpfarren, 10 .1). (0.) = van een pastorie
scheiden.
afrpfeifen, it. (1).) = (af)fluiten.
atrpferebett, fcblro. (1).)= afperken, afschutten.
nts'Ofiiitten, frt)Iv. (b.) efpalen, afsteken,
afzetten (met paaltjes); ilinnen) van de pennen
afnemen.
atrOftaden, fcbm. (f).) = (af)plukken.
afrpitanen, fcftiv. (Ij.) = af- o f wegploegen;
afploegen, geheel ploegen.
(tj.) = lierenten.
afrpfropfen,
airpiden, fcf0. (tj.) = afpakken, wegpikken;
afbilthen, afkanten.
(tj.) einem
afrptadett 0(1. atilg agett,
= afplagen, afpijnigen, afpersen; einen
a. = iem. kwellen; flit a. = zich plagen, zich
afmatten, melt afsloven,

abptattcu.
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afplatten; pletten. affraten, ft.
abVtatten, fcblv. (b.)
= afraden, ontraden. itte,
ratung,
ftblgattung, in. —, —en = afplatting.
— = het afraden.
ab' fatten, fcbtv. (t).) = (het linnen) glad maken, affratuten, fcblv. (b.) = verdampen, uitdampen.
strijken, afstrijken; pletten. ittl'Otattung, k. atfraurfiern, fcblv. (b.) = (vleesch e. d.) ge—, —en = het strijken, pletten.

heel rooken.

slaan; afdreigen, afdwingen.

ruimen, opruiming.

persen; einem ettv. a. = iem. lets afpersen.
itb*reffung, D. = afpersing.

mindering; vereffening, afsluiting van rekening.

ab'Platlett, febin. (f.) = afspringen, afbarsten. abiraufen, fcbiv. (b.) = uittrekken, uitplukken.
ablAii#ett, Tobin. (b.) = doen afspringen; (boo- ab'ratt4en, fcOlv. (b.) = uit den ruwe bewerken.
men, hout) merken; (staand hout) koopen. itb'raunt, = puin, afval; opruiming van
= het merken; het aan- afval enz.; gekapte takken.
ftb'Otatlung,
koopen.
affraunten, fcbtv. (00= afruimen, wegruirnen,
(l.) = leegplunderen.
ablgiinbern,
opredderen; ben Zifcb a. = afruimen, afnemen.
abiporOen, fcbiro. (1.) = afkloppen, af- of weg- itteralintUng, iv. = het ruimen, op- of wegatrOutieren, fcbtv. (b.) = afpolijsten.
ab'rauPett, fcblv. (1.) = van rupsen of rupsenab'pritgett, fcbiv. (b.) = (geld) slaan, munten; nesten zuiveren.
(af)stempelen; afdrukken; eindigen met munten. aterec4ett, fcbin. (fj.) = af- of wegharken.
itb'pragung, tv. = af- of indruk.
abtreitnen, fcbiu. (b.) = afrekenen, aftellen,
itb'Orait, m. —(e) = het terugspringen, terug- aftrekken; bie t inbacfung abgerecbnet = Met
kaatsen. ab'Pratten, fcbtu. (f.) = af-, terug- meegerekend; mit einem a. = met iem. afstuiten, terugspringen, terugkaatsen. /th'prat,- rekenen, een schikking maken; gegen einanber
= hoek van terugkaatsing.
a. = de balans opmaken. WiererOtter, =
tungftittiet,
afrekenaar, schuldvereffenaar, liquidateur.
absprellett, fcf)iv. (f,.) = doen terugkaatsen.
ab'preffen, lc*. (fj.) = afpressen, af- of weg- itb'rerOnung, iv. = afrekening; aftrek, verab'protlen, fcbtv. (b.) eine Rant= = van de ilb'reMte, iv. — = verkeerde kant (van

affuit nemen, demonteeren.
afranselen.
(een put) uitputten;
einem ettu. a. = van iem. lets leenen.
atqunftieren, fcbtv. (b.) = met punten afteekenen.
abViaftett, fcblv. (tj.) = af- of wegblazen.
m. = pleister(kalk).
fcbtu.
(fj.) = afpoetsen, schoonmaken; opschaven;
berispen, een uitbrander geven; bae
bie 91afe a. = snuiten ; ein < ^ att?, a. = bepleisteren, berapen.
iv. — =
afpoetsing, het schoonmaken; het pleisteren.
ab'quiiten, fcbiu. (b.) = attblagen.
ab'auetfiten, fcbtv. (b.) = afknijpen, afklemmen, afdrukken.
abanitien, fcbiv. (b.), Cbotb = het amalgama
scheiden van het goud; Silber a. = afkoelen.
itteanicfung, tv, —, --en = scheiding, afkoeling.
abi quirten, fcbiu. (b.) = (room) kloppen, slaan.
ab'ratiern, fcbiv. (tj.) = afbeulen.
ab'rabetn, fcbtv. (tj.) = affietsen.
(1,.) = afwisschen, uitkrabab'rableren,
ben, radeeren.
abiraffetn, (b.) = afraffelen, aframmelen.
ab'raffen, fcbtv. (b.) = boven afnemen; bad
gefcbnittene Oetreibe a. = bij zwaden vereenigen. ineraffer,
= die het gemaaide
graan bij zwaden vereenigt.
it'bra#ant, m. = Abraham. itbrabanti'ten,
43t. = Abrahamieten.
(tj.) = afroomen; de lijst
ab'ratinten,
wegnemen, uit de lijst nemen.
atvrainett, fcbiv. (3.) = door reepen gras afscheiden.
= abracadabra.
itbrafaba'bra, f.
ateriinbern, fd)tv. (b.) (munten) randen.
ab'ranfen, fcbiv. (b.) = loten (v. een wijnstok)
uitbreken.
abirafett, fMn. (b.) einen 43tats = de zoden
wegnemen ; afweiden. firti a. zich afmatten
met razen.
afscheren.
abraffe'ren, fcbtv. (fj.)
ab'rafpetn, fcbtv. (b.) = afraspen, afschrappen,
af krabben.
af- of wegratelen.
abg raffetn, Ictpu. (1.)

fctiv. (tj.)
ab'Ountpen, fcbin. (b.)

• laken enz.).

abtrer4ten, fcbtv. (tj.) = afprocedeeren (iem.

lets); den verkeerden kant (v. laken e. d.) in
orde maken.

ab'retiett, fcbiu. (fj.) = (ijzer voor de eerste
maal) rekken.

lib'rebe, iv. = afspraak, overeenkomst; ont-

kenning, loochening, tegenspraak; unferer 1f.
gemiif3 = volgens onze afspraak; wit einem Vt.
nebmen od. treffen user etiv. = met iem. lets
afspreken, het Bens worden over; chi). in 1f.
ftetten = lets loochenen, tegenspreken, betwisten. abireben, fcbtu. (tj.) = afspreken;
betwisten; afraden.
abiregnen, fc0iv. (0. u. f.) = afrekenen; uitregenen.
ab'reibett, ft. (0.) = afwrijven, wegwrijven;
stukwrijven; glad wrijven, slijpen, schuren.
itfereiber, nt. = wrijver. itb'reibung, =
wrijving, afwrijving.
abtreifen, fcbtv. (b.) = van hoepels ontdoen,
onthoepelen; geheel rijpen.
ab'reiben, fcblv. (b.) = afrijgen.
ittfreife, iv. = vertrek, afreis. atfreifen,
= vertrekken, afreizen.
We.
atereiflen, ft. (b.) = afscheuren, losscheuren,
af-, losrukken, aftrekken; teekenen, schetsen;
neerhalen, af breken; ophouden; baa Oertinget
rent nicbt ab = er komt geen Bind aan; dine
Vtbreiteit = zonder ophouden; stuk scheuren,
slijten; abgeriffene Cad e = onsamenhangende
zinnen; eitt abgeriffener fftenfcb = een haveloos, in lompen gekleede mensch; 144 a. =
zich losscheuren; zich afscheuren, d. i. voortdurend zijn uiterste krachten inspannen.
itb'rei#1atettber, nt. = scheurkalender.
ab'reiten, ft. (tj.) = afrijden; afjakkeren, afbeulen; einen $ta4 a. = to paard opmeten;
bie aunt a. = monsteren, de revue passeeren; (f.) afrijden, wegrijden; WO a. = zich
af- of moede rijpen.
ab'rennett, unr. (b.) = (lets) afloopen; einem
etiv. a. = met rennen iem. jets afwinnen;
(f.) = af- of wegrennen; flit a. = zich moede,
zich afrennen of -draven.
abiriciften = africhten, dresseeren; 6unt ariege
a. = krijgskundig, krijgshaftig maken; geed
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inrichten, fatsoeneeren. 9.tb'ricbter, nt. = africhter, inrichter. iWricbtbammer, nt. =
hamer om ijzeren staven recht te maken.
itlYricbtftab, itb'riAtftoct, nt. = aanbeeld,
om ijzeren staven recht te maken. 2tbirjr4.:
= africhting.
tong,
ateriegein, fcbiti. (4.) = afgrendelen.
ab'riefeirt, fcbin. (b.) = afdruipen, afbiggelen,
afdroppelen, af- of neerglijden.
ab'riffetn, fcbia. (ti.) = (vlas) repelen, afrepelen; (iem.) doorhalen.
aferinbert, fcbit). (4.) = ontschorsen, ontkorsten,
de schors of den bast, of de korst afdoen.
Wringen, ft. (0.) = afwringen, ontworstelen;
jilt a. = zich af- of moe worstelen.
afvloeien.
ab'rinnen, ft. (f.)
schets, kort begrip, plan, ontnt.
werp, kort overzicht.
itb'ritt, tn. = afrit, vertrek.
ab'robren, fcbin. (fj.) einen Zeic0 = een vijver
van riet zuiveren.
ab'rulten, fcbiu. (b.) = ont- of afrollen; mangelen; (f.) naar beneden rollen, afrollen; wegrollen.
(1.) = af- of wegroesten.
ateroften,
(fj.) = goed roosteren.
Wriiften,
aWriiten, fcbtn. (b.) = rood afgeven.
Wriirfett, fcbtio. (0.) = afrukken, achteruitzetten (een ladder bij y.); (f.) = weggaan,
plaats maken.
ctb'rubertt, fcbtu. (b.) = af- of wegroeien.
itb'ruf, afroeping, terugroepig. ab'rufen,
ft. (1.) terugroepen (een ambassadeur bijv.);
afhalen, aanroepen (em mee te gaan); uitroepen, afkondigen; tilt a. = zich af-, zich
= afroeper.
moe(d)e roepen. itb'rufer,
ittvrufung, —en = afroeping, terugroeping; afkondiging. ittvrttfungtifcbreiben,
f. = terugroepingsbrieven.
ab'riibren, fcbiu. (4.) af- of wegroeren;
a. = roeren, doorslaan.
ab'ruttbett, fcbiti. (4.) = afronden; afkanten;
einen qtrmet a. = een mouw rond uitsnijden.
iffrrunbung, = afronding, afkanting.
ab'ruWen, fcbb.). (b.) = afrukken; afplukken,
plukken (een vogel).
ab iriiften, fdpro. (0.) = afbreken (een stelling);
ontwapenen (een leger); troepen afdanken.
itbiriiftung, in. = het afbreken ; ontwapening.
/Wriiftunaeonferen3, = vredesconferentie.
ab'rutfcbett, fcbin. (f.) = afglijden; weggaan;
er van door gaan, sterven; zich uit de voeten
maken.
(0.) = afschudden.
ab sriittetn,
Abruzzen (gebergte).
/tbru6'3ett,
ab'fiibetn, fcbiz. (b.) afsabelen, afhouwen.
ablacten, fcbin. (tj.) = afladen, ontladen; in
zakken doen; (f.) = ineen zakken; afzakken,
zich uit de voeten maken.
= afzegging, afbestelling, tegenitfvfage,
bevel, het afzien van, afstand; weigering;
opzegging. itblagebrief, = opzeggingsbrief, ablagen, fcbin. (4.) = afbestellen, afzeggen (een bezoek, een les); einem bie areunb,
fcbaft, ben arieben a. = opzeggen; einent a. =
afzeggen, laten weten, dat men niet komt;
einem &firer = de les afzeggen ; bent 52,tunfe,
hem Zeufet a. = afstand doen, laten varen,
atlaten van; ein abgefagtet aeinb = een verklaard vijand.
ab s fiigett, fain). (b.) = afzagen.
afroomen.
ab'fabnen, Tann. (tj.)

Midiest.

(t.) = (de diepte van een
ab'faigent,
mijnschacht) meten.
/Wfatont od. ftblaton, = Absalon.
ab'fatteln, fcbin. (4.) = af- of ontzadelen.
ittvfatl, tn. = (v. een sehoen) hiel, hak; (van
riet) knoop; (van een trap) portaal; (bij een
vesting) berm, walgang, walrand; (in een wijnberg) terras; nieuwe regel, alinea, nieuwe
afdeeling; (in een rede) pauze, rust; debiet,
verkoop; biefe dare finbet feinen, guten W.
heeft geen, veel debiet, wordt niet, veel gevraagd; One W. = zonder ophouden, ineens;
in tangent Wbftitett = met lange tusschenpoozen. atefatffilibig = veel gevraagd, gezocht,
gewild. abjabfijrutig = hielvormig. itbsfatp
gebiet, 1. = verkoopgebied, debouchê, markt.
9tivfa1gt4nelber, m. = hielmaker, hielsnijder.
ith'fOlveg, m. = vertierweg. ab'fatgueife
bit tusschenpoozen, met pauzes. ittEfoonette,
schoenspijker, hielpen.
schoonmaken.
WV :intern, lc*. (b.)
= afzuipen.
ablaufen, ft.
abl'augen, ft. (lj.) = af- of wegzuigen; door
zuigen zwak maken.
ablituaett, fcb (b.)=voldoende zoogen, spenen.
itbfceir, m. ffe, ffe = abces, verzwering.
itbjcbabeifen, f. = schaafijzer, schaafmes,
schrapper, krabber. abjcbaben, fc4ro. (4.) =
afschrappen, afkrabben, afschaven, raspen;
ein abgefcbabtO Stfeib = versleten, kaal;
a. = kaal worden, afslijten. elteirfi atifet, f.
— = afschaafsel, schrapsel.
ablcbarbern, fcbtv. (b.) = afschacheren.
WI:Offen, fcbtu. (0.) = afschaffen; opheffen.
—, --en = afschaffing, opUbjcbaffung,
hefting.
ablAiiften, fcbtp . (1.) = van den steel doen.
ablcbaten, fcbin. (4.) = (af)schillen. ittefMti=
= het afschillen.
lung,
ablebiirfen, ROW. (f.) = scherpen, aanzetten;
afkanten.
0qt:barren, fcbiti. (0.) = af- of wegkrabben.
ablrbatten, icbb). (b.) = schetsen, silhouetteeren; schaduwen; schakeeren. ab'frbattie=
abiAatten. itblcbattlerung, W.= schakeering, nuance. itbjcbattung, — en
silhouet, schets.
ab'ftbii#en, fcbit). (0.) = schatten, taxeeren,
= schatter, taxawaardeeren. itblcbtit!er,
teur.
= geringschattend, minachtend. ittefitii#ung, = schatting, taxatie,
waardeering. itb ifcbOungeommiffion' =
commissie van taxatie.
atefcbaufetn, fcbtu. (b.) = af- of wegschoffelen.
itblcbaunt, m. = schuim; bet W., bet Obefell,
fcbaft, bet Venfcbbeit = schuim van de maatschappij, van het menschdom, de hefie. at":
fcbitumen, fcbiti. (b.) = schuimen, afschuimen.
ifirfcbduntung, —, —en = afschuiming.
ablebeiben, ft. (lj.) = scheiden, afscheiden;
(f.) = weggaan, heengaan; overlijden; ein
itbaefcbiebetter, = een afgestorvene; Ow=
fcbieben leven = teruggetrokken, eenzaam,
afgezonderd leven. itbjcbeibett, f. = dood,
= scheider (v.
overlijden. ittrfiteiber,
goud, zilver e. d.). itirfcbeibung, in.
(a0scheiding.
.)
=
scheiden
(bet
haar),
fcbiti.
(fj
abjcbettetn,
een scheiding (in 't haar) maken.
abjcbentett, fc0tu. (1) .) = afschenken.
ab'frberen, ft. (b.) = (af)scheren, snijden.
= afschuw, afkeer, hekel.
ittYfr4eu,
einen
einem baben = een afkeer
tier
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abicbuelten.

van, hekel aan lets of iem. hebben; ook gegen ab'fth
—,La utinen, jA113. ((j.) = uitbaggeren, doorsteken; (erts) wasschen. th'fr4tiintutung,
etiv.. od. einen.
— , —en = uitbaggering, wassching,
ableOeuertt, fcbin (.1).) = af- of wegschuren;
1. aülitteifen, ft. (b.) = af-, wegslijpen; slijpen,
schuren, boenen.
abfriDeulirt = afschuwelijk, afgrijselijk, ver- scherpen, wetten; polijsten, glad maken; affoeilijk, akelig, sehrikkelijk, vreeselijk. etb: slijten, uitslijten; eine abgefcbliffene Viinae =
—, —en = afschuwlijkheid, een afgesleten munt.
frbeultitieit,
afgrijselijkheid, ijselijkheid.
atYfrOtelfest, fcbiu. (b.) = af- of wegsleepen,
fcbin.
(b.) = vlijen, in lagen leggen. op een slede vervoeren; af-, stuksleepen.
abjefilitten,
= het vlijen.
iiii'fittelfung, in. —, —en = het (af)slijpen,
itbjciiiittung,
(b.) = af-, weg- of verzenden; het wegsleepen. fttrfrOtelfer, m. = slijper,
atvfc4iffen,
verzending, polijster. ittriAteiffet, f.
= slijpsel.
afvaardigen. ittYfrOittung,
afvaardiging.
ab'fitteimen, fcbin. (b.) = van slijm zuiveren;
wegschuiven
;
er
(visch)
spenen
;
(sinker)
afschuimen,
zuiveren.
atYfrOiebett, ft. (b.) = af- of
--, —en = zuivering.
bon ficb a. = hij wil er zich afmaken, ittefitteintung,
iutti
het van zich afschuiven; einen a. = iem. ab'frOfetiOn, ft.
= afslijten, slijten.
afkegelen, weer kegels omgooien dan een ab'fifiteppen, fcbin. (b.) = afsleepen, stuksteepen, afdragen; wegsleepen.
ander; (f.) = zich uit de voeten maken.
—(e* —e = afscheid, heengaan ; titilittfitten, fcbin. (ti.) = effenen, gladvijlen,
itivfrOieb,
ontslag, afscheid, verlof; eindoordeel (v. een opschaven.
vergadering); reces; einem ben 1t. geben = afvfc4liefott, ft. (b.) = losmaken, ontketenen,
iemand ontslag geven, hem ontslaan; Ijinter van de ketenen bevrijden; afsluiten, afzonnetjmen = zonder afscheid weg- deren; eine Ziir, eine %nteibe, einen 4)aitbet,
ber
gaan, met de Noorderzon vertrekken.
einen ertrag a. = sluiten; ein WeidAft a. =
frOiebaubiena, tr. = afscheidsaudientie. afsluiten, tot stand brengen; bie t■ anbtung,?,
= afscheidsbezoek. bitcber a. = in orde brengen, afsluiten; mit
ittYfrhieMiefurti,
itb'friiiebgefitc4, f. = verzoek om ontslag. einem ¶eficit a. = met een deficit sluiten;
mit einem a. = afrekenen; WO a. = zich af2tivfc4iebacitgniL f. = getuigschrift.
afvfMiefern, fcbin. (b.) = afschilferen, afbla(d)- zonderen, zich opsluiten. atffMtiefgie0 = afderen; fi
a. = afschilferen, afvallen in doend, beslissend, definitief. /(01c0flefontn,
—, —en = af- in. = afsluiting, afzondering, regeling. NV,
schilfers. /tiefd)ieferung,
= het sluiten (v. een verdrag, v. de
schilfering.
fditufb
debatten), beeindiging; eine Sacbe Sum 91.
Olden, fcbin. (b.) = afloeren.
(b.) = opmeten, afmeten; brengen = beeindigen; bum 9t. fontmen = tot
atij ienen,
ein ab a. = den band van een rad afnemen. een besluit, een einde komen; ber 91. einer
Wecbitung = het afsluiten van een rekening,
= opmeter.
[b'fdjiener, m.
atilMiefgn, ft. (b.) = afschieten, lossen; af- de balans. itb'fittufOtierWel, nt. = appoint.
of wegschieten; ein Nebier a. = een jacht- afvf(tittallen,
(b.) = aanhoudend kussen,
gebied afschieten, al het wild dooden; einen zoenen.
a. = iem. afschieten, beter schieten dan hij; ati'frOntaufen, fcbtn. (f.) = opeten, opsmullen;
(f.) = afloopen, snel afstroomen, neerstorten; ophouden met smullen.
steil afloopen; verschieten, verkleuren.
ab'fitntecifett, fcbin. (b.) = (het eten) proeven;
atlitiffen, fcbib. (1.) = vertrekken, de haven er fcbmectt hem ein bie Z'safire ab = hij proeft
aan den wijn hoe oud die is; slecht smaken;
verlaten, onder zeil gaan.
ablitinben, ft. (f).)= (af)villen, (aOstroopen:, abfcbmedettb = bedorven.
(b.) = afvleien.
einem etin. a. = iem. iets afpersen; flit a. = ab'frimeiMetit,
zich afbeulen, zich lam werken.
atYfrOnteifOtt, ft. (b.) = afsmijten.
ablItirrett, fcbin. (b.) = uitspannen, aftuigen, ati'fripttetaen, fcOin. (b.) = af-, weg (laten)
onttuigen. ittYfMirrunti, iv. =het onttuigen. smelten; goed (laten) smelten. a. ft. (f.) —
atild41ctitten, fcbiu. (b.) = slachten , kelen; los-, af- of wegsmelten. /th'fripitetpinn, to. =
het afsmelten, afsmelting.
afmaken (ook
nt. = het omhouwen, vellen; het ab'fcbutieben, fcbin. (t.) = af-, lossmeden;
omgehouwene, gevelde; bief0 aitjart bat klaar komen met smeden.
einen Witten a. = heeft veerkrachtige banden; ati'frOntieren, fcbin. (b.) = afknoeien, leelijk.
matrijs; afgeschoten vertrekje; afloop, uit- overschrijven, overkladden; een brutale copie
watering,verlaat; aftrek, mindering; auf tit. = maken; smeer of vet afgeven, vlekken; ein
in mindering van rekening. ablittagen, ft. abgefcbutierte6 tact = een compilatie, plagiaat;
(b.) = afslaan, afhouwen; (een steiger, een itti'fitutierer, m. = nakladder; compilator.
brug) af breken ; afschutten, afschieten; afslaan, ab'frOntuimt, (b.) = verkleuren , vuil
terugslaan, afweren, pareeren; einem ettv. a. = worden; afgeven (van versch gedrukte letters).
weigeren; bae, Cann man nicbt a. = dat kan atrfrimallen, fcW-u. (b.) = afgespen.
men niet weigeren, afslaan; Fein eaffer a. = ablitnappen, (b.) = (een slot) los doen
loozen; (f. U. b.) = afslaan, in prijs dalen; springen; (f.) = vanzelf los gaan, losspringen;
veeren, terugstuiten; den aftocht slaan. /[b': blijven steken; er van doorgaan.
od. itivfittagung, to. = het ith'fr4itelbeinafttine, iv. = snijmachine. ate:
idgagen,
afslaan, weigering, afslag. ablatitagin = wei- fAttethen, ft. (b.) = afsnijden; einem ben
=
gerend,afwijzend;eineabfittagigeWntinorterbat= ,aB, ben taeg, ben aiiictmig, bie 8ufttbr
ten = a. befcbieben iberben= afgewezen worden, afsnijden; ben aeinb, bie Zerbinbung a. =
een weigering ontvangen. abjc#Iiintic0 = bij afsnijden; einem bie
bie ,e.offitung
=
(op) afbetaling, in mindering = auf 9thfcbtag. berooven van, ontnemen; bae, Oefbriicti a. =
= leening tegen jaar- afsnijden, een einde maken aan. ittyfrOiteiber,
ittYfrOICIOattlethe,
lijkscheaflossing, met annuIteiten. ith'icbta0: ni. = (at)snijder.
abstrfittelten, fdpv. (h.) ,--- los of weg doen
3alOuttg, to. = betaling op afrekening.

I (3

abirbuippetit.
springen, (den haan) overhalen, (een
losspringen, afgaan.
schieten; (f.)

af-

ab'frfini0Oetu, ablf4nil/Oen od. ab'friutip=
Oern, fcblv. (b.) = afsnipperen; (het Naar)
punten.

Itblc4nitt, = het afsnijden; een afgesneden stuk ; segment; afdeeling, deel, hoofdstuk, periode. /th'fcbnittOrtyin, = coupon,
snijdingswissel. Itb'fMnittftinfet, m.
hoek.
ab'fituittiveife = bij gedeelten, hoofdstuksgewijze.
= spaander, splinter,
f.
snipper, afsnijsel. absfstuilfetnod.abfcfptiliett,
afsnijden (hout of metaal).
fcbly . (1).)
ab'frinciiren, fcbtv. (b.) = losrijgen, losbinden;
(met een koord) scheiden, afmeten, rooien,
atlijnen, met de slaglijn afteekenen.
rung, tn. —, —en = het losrijgen, het rooien,
aflijnen.
ab'fc4nurren, fc01v. (b.) = afbedelen, afdeunen;
(f.) = wegsnorren.
ablrbilpfen, fcbtv. ((.) = afscheppen; ba,f, nett
bon ber Orilbe a. = het beste afnemen, het
vet van den ketel scheppen.
Itb'frOof?, nt. =-- Ittyfc4ofigetb, f. = belasting
op het landverhuizen. ab'fitofiOffirOtig =
verplicht tot het betalen van die belasting.
ab'fMragen, fcbtv. (tj.) = schuin afsnijden;
helling geven aan. ith'frbriigung, iv. --,
--en = schuine afsnijding, het hellend maken.
abitranunen, fcbtu. (tj.) = afschaven, openhalen, openkrabben; (f.) zich uit de voeten
maken.
alrfArauben, fcb1v. (b.) = afschroeven, losschroeven.
ablitrecten, fttiv. (b.) = afsclirikken, schuw
maken, ontmoedigen; abfcbrectettb = afschrikkend; eitten cifct) a. = een visch met azijn
besprenkelen (voor het bakken); giiibenbe?,
ifen a. = harden, temperen. M'frigettUng,
—, —en = afschrikking, ontmoediging.
Itb'frOredung0Uftent, f. = ontmoedigings-,
afschrikkingssysteem.
Ith'frOreibegebiibr, iv. overschrijversgeld
of -loon. ab'fitreiben, ft. (tj.) = afschrijven,
uitschrijven, overschrijven; afboeken: eitten
43oftett a. = een post uitdoen, afschrijven;
id) babe mir faft bie Linger abgefcrieben =
afgeschreven; bon teem babett Cie abgefcbrie,
ben? = van wien heb je overgeschreven?
tether muf id) Zs'bnen Wieber a. = tot mijn
spijt moet ik u weer afschrijven. 2th'fr4rethen,
f. oil. itb'f/treibung, = bet afschrijven,
afschrij ving; overschrij ven, plagiaat. itblitrei=
ber, nt. = af- of overschrijver. /tbfAreb
= afschrijverij.
beret',
ab'frhreien, ft. (f).) = af- of uitschreeuwen,
af- of uitroepen; er bat ficb ben ,ate, bie SteOte
abgefcbrieett = hij heeft zich heesch, kapot
geschreeuwd.
ab'frioeiten, ft. (1).) = afstappen (= meten);
(I.) = afgaan, verlaten.
Itb'fri)rift, tn. = afschrift, copie; fiir gTelcb,
lautenbe = voor copie conform, voor eensluidend afschrift. ab'fri)riftlici) = volgens afschrift.
ab'fMrijOfen, fcbm. (1).) einem Oita = koppen zetten.
Itb'fMrote, tv. —n = steekbeitel, holle
beitel, koubeitel. ab i febroten, icOty . (f).) =
(cell vat) op een rolplank (in den kelder)
neerlaten; afbakken, afeteken; ftitt stampen;

abiegeht.

(de kanten v. een sloot e. d.) schuin maken.
= 9thfcbrote.
Itb'f(trotnteiflet,
ab'fcbrubben, fcbtv. (fj.) = afschrobben.
(b.) = van den schouder
ab'fitultern,
nemen.
ableOutitien, f*. (b.) = afschubben, de
schubben afdoen, schrappen.
ab'fitiirfen, fc0). (b.) = afschaven, afkrabben.
ab'fr#fir3en, fcblv. (b.) = vrij laten hangen
(een opgeschorten rok e. d.).
Itb'fitufb m. = het vallen (van water), het
afgaan (v. een geweer);
steilte. My:
= hellend, afloopend, steil.
tu. —, —en = schuinte, helling.
ab'fr4iittetn, f,*-t). (b.) = afschudden, leegschudden.
ab'fc4iitten, fcOlv. (b.) = afwerpen, uit- of
afschudden.
(het water) schutten ;
ab'fc4iitien, fcbtv. (b.)
(een machine) stoppen.
fcblv. (b.) = verzwakken, zwakker maken; verzachten. itb'frblviictiung, =
verzwakking; verzachting.
ab'fitiviiren, ft. (f.) = afzweren, wegzweren.
ab'fOnarmen, fcbtu. (b.) = ophouden te zwermen; (f.)
wegzwermen.
ablAivarten, fcbtv. (1).) = van het zwoord
ontdoen; (bout) kantig maken.
(b.) = zwart maken; zwart
ab'fr4tviir3en,
afge ven.
ab'fittnatwn, fcbtu. (tj.) (iem. jets) afpraten.
ab'frbtoefelitt, fcbh.). (b.) = geheel zwavelen;
ontzwavelen.
Itb'fripieif, = afdwaling, uitweiding, afwijking. ablitlueifen, iAtv. (b.) = (de wasch)
uitspoelen; (een plank) uithollen ; (de cocons)
in warm water leggen, ontgommen; (f.)
uitweiden, afdwalen. eib'ffinvelfung,
ontgomming; uitweiding, afdwaling.
ab'fittUeien, fcbiu. (b.) = verkalken; gloeien.
ablAtuentruen, fcbtv. (tj.) = afspoelen; (een
paard) in 't wed brengen; reinigen; (bout)
— = het vlotvlotten. itblAtvenunung,
ten, reinigen.
(een stuk grond)
ab'fitInentien, f*). (tj.)
af branden.
ablAtuenten, fcbtro. (1).) = afwasschen, schoonmaken; (f.) = (af)zwenken. ittefttinentung,
tn. = z‘Nenking.
atefr4itiintitten, ft. (f.) af- of wegzwemmen;
af- of wegdrijven.
abife4ininbetn, lAtn. (fj.) = af- of ontzwendelen, afzetten.
verkwijnen, wegkwijab'fittninben, ft. (f.)
nen, uitteren.
ablAtvingen, ft. (tj.) = atschudden (het stof
e. d.); fir! bout Wel:be a. = van het paard
springen.
fcbtv. (tj.) = (de huiden) in de
zweetkist of zweetkuil doen.
ab'frObOren, ft. (tj.) = (een eed) zweren, doen;
(zijn geloof) afzweren; einen Ziebftabt a. =
zweren dat men onschuldig is aan diefstal,
loochenen; ben Zrunt a. = bet drinken afzweren; bem Zeufel a. = den duivel afzweren;
bon aiirrten a. = zijn eed tegenover den vorst
breken. to. , en afzwering, loochening.
= afzwaai, afsprong, buiteIth'fr4tuung,
ling.
en = abscis: afgesneden
-,
III/Rifle,
deel van eon lijn.
= f- (if stukyeilen;
ablegetn,

Miegefung,
af-, weg- of uitzeilen, under zeil gaan. %Ole:
aclunn, -- en = het afzeilen, vertrek.
at/Jag/a y = afzienbaar; begrijpelijk. atvfetien,
ft. (4.) = afzien, neerzien; bon etiv. a. = jets
Diet in aanmerking nemen, afzien van; 4ierbon
abgefe4ert = afgezien hiervan, dat daargelaten;
afkijken; bad&a re ift gar nicOt ablatfeOen =
het eind is er Diet van te overzien, het is een
onbegonnen werk; begrijpen, bevatten, inzien ;
id) fann ben 91uten biefer Wrbeit nicOt a. =
niet inzien; einem etiv. a. = jets van iem.
afkijken, afzien; er fie4t
utir an ben fitcleit
ab
hij leest het in mijn oogen; man Oat
auf inicO abgefetren = op mij gemunt; bie Oefe,
gentreit a. = de gelegenheid waarnemen.
feben, f. = het afzien; bedoeling, plan, het
afkijken; ofjne
= onafzienbaar; iuorauf ge4t
Ztjr K.? = wat is uw bedoeling? waarop
doelt U? Fein
auf ette. tjaben = jets op het
oog hebben.
= floretzijde, filozel.
Ittleibe,
abjeifen, fc4iv. (ti.) = afzeepen, zeepen, wasschen. ith'feifuna,
- en = het (af)zeepen.
abjeiaerit, icOiv. (O.) = (een mijnput) loodrecht uithollen; looden (met het dieplood);
uitzijgen, afdrijven. Itti'feigerfrimur, =
de loodlijn, bet koord.
ableiben, icOiv. (4.) = af-, doorzijgen, filtreeren.
Itb'feiOuna, iv. —, --en = af-, doorzijging,
filtratie.
intr. (f.) = af zijn, weg zijn. /ibifeht,
f. = afzijn, afwezigheid.
Itbjeite, = achterzijde, achtergevel, keerzijde, verkeerde kant; zijbeuk (v. een kerk).
ati'feitig = afgelegen, afgezonderd. ableit,t4,
Wbb. = ter zijde, achteraf. atefei0, $r4. =
aan den kant (van).
afffentlen, unr. (tj.) = afzenden, zenden, verzenden; afvaardigen. Itbjenber,
=
afzender; ittrfenberin,
— nen = afzendster. Itti'fenbuna, = tending, afzending. itb i fenbunaort, ut. = plaats van afzending.
ablennen, fc1)1u. (fj.) = afzengen, afschroeien.
abifenten, fd)iv. (0.) = afleggen, afzetten (loten
in den grond leggen); uithollen, uitboren;
— = afa. (f.) = hellen. itfvfenfer, in.
zetsel, loot, aflegger.
atifent' = absent. Ittifentation', iv. ---, en =
absentatie. /thfen'tentifte, iv. = absentenlijst.
at/fent-Wren fir4, fctjhl. (4.) = zich absenteeren. — = absentisme.
atefetfbar = afzetbaar; feicOt = gewild, wat
veel gekocht wordt. Ittefeatiarteit, Iv. =
afzetbaarheid. abjelfen, fcOiv. (4.) = af- of
wegzetten, ne(d)erzetten; (van het paard)
afwerpen; ontslaan; verlagen, degradeeren,
afdanken; (een sotn van 't budget) schrappen;
(munten) minderwaardig maken; (een kleedingstuk) afleggen; (waren) verkoopen, omzetten, slijten; afscheiden ; (een Tel druks)
geheel zetten; (een kalf) spenen ; een nieuwen
regel beginnen, een alinea maken; een pauze
maken, pauzeeren; (van gangen in mijnen)
zich vertakken, uit de richting gaan; (van
kleuren) afsteken; One bie Heber abzatf4en =
zonder de pen neer te leggen; feidjt abart=
fetenbe 91aren = gewilde waren; ofute abau,
feten = zonder ophouden, in een adem; in een
teug; born Vanbe a. = afsteken; ed ivirb Sc4fiige
a. = er zullen slagen vallen; ed ivirb etiv.
ScObrte?., a. = dat zal wat moois worden, geven;
VAN GELDEREN
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/tbiOnunung.

fiA bon einem a. zich van iem. ver af zetten.
ittiletfung, —, --en = het afzetten, afdanking, ontslag; einftiveitige K. = schorsing;
pauze, afbreking; het zetten; het spenen.
atefic4ctit, fcfriv. (O.) = afsikkelen, met den
sikkel afsnijden.
Itb'fir4t, iv. - en = bedoeling, duel, plan,
oogmerk; mit K. = met opzet; auf einen od.
etiv. Ptbficften 4aben = met iem. of iets wat
voor hebben; er Oat WbficOten = hij heeft
huwelijksplannen; in W. auf inicO = wat mij
betreft. ntr i firtjttir4 = opzettelijk; met bedoeling, met opzet, expres; ab'fic4tficOer Wlorb =
moord met voorbedachten rade. /(tritAttid):
--, —en = opzet, bedoeling.
felt,
fir4t()W = zonder opzet, zonder bedoeling,
onopzettelijk. ablir4tt4uon = opzettelijk, vèrstrekkend.
fc0iu. (4.) = (af)zeven, afziften.
atffieben, frOiv. u. ft. (4.) = afkoken, uitkoken.
carfinaen, ft. (f,.) = afzengen, ten einde zingen.
ab'finfen, ft. (f.) = wegzinken.
ab'fintern, fc01-1). (O.) = doorzijpelen, filtreeren,
neerzij pelen.
ithfinttY, in. --(e)?,, --e = absint, alsem.
= absintine.
fintt)in', f.
ablitlen, ft. (fj.) = afzitten, stukzitten ; uitzitten : ben Zieb fitt feine Strafe ab = zit zijn
straf af of uit; (een schuld) afzitten; (f.) =
afzitten, afstijgen (van 't paard); bon einem
a. = van iem. af zitten.
ate-forfeit, fcOlv. (f.) = er van door gaan, opkrassen.
atrfotben, icinv. (4.) = afbetalen, uitbetalen.
(en afdanken).
atifottat = absoluut, volstrekt. titrfotution',
iv. —, —en = absolutie: kwijtschelding van
zonden. IttifolutWatne4, = absolutisme:
onbeperkte heerschappij. ICE/Cr:4111W, m. —en,
—en = absolutist. abfututillife0 = absolutistisch. Ithfutitto srium, f. Lien = vrijspraak; decharge. at/fon/Wren, fcbru. (tj.) =
vrijspreken, kwijtschelclen; af-, doorloopen (een
school bijv.).
ati'fottberbar = afzonderbaar, scheidbaar.
atifon'bertici) = eigenaardig, zonderling,
vreemd, grillig; vooral, bovenal.
--, —en = zonderlingheid.
bertic4teit,
atvfonbern, fc0i-u. (fj.) = afzonderen, scheiden;
afscheiden; abgefonberte .- Begriffe = afgetrokken,
abstracte begrippen; fic0 a.
zich afzonderen, zich afscheiden. ettr'fonberub = afschei= afzondering,
dend. Ith'fonberuna,
scheiding; afscheiding; abstractie. Ittl'fontlez
= afscheidend- of afscheirunOaefiik
=
dingsvat. ettl'fonberunWermiinen,
abstraheervermogen.
van
de
zon
afgekeerd.
ab'fannia =
abforbie'ren, idle. (4.) = absorbeeren; op- of
inzuigen, op- of inslorpen; in zich opnemen.
itt/forption', iv. —, --en = absorptie.
forptiatWfiitiiafeit,

Iftforkitiontvfraft,

iv. = absorptievermogen.

abiftiatten, fc0m. u. ft. (4.) = afsplijten, afklooven; (f.) = splijten.
= spenen.
afq//iinen,
ateflmitnen, fct)iv. (4.) = ontspannen, loslaten
(een veer e. d.); (de paarden of den wagen)
af- of uitspannen; meten (met den span);
abgefOtutt verzwakt, verslapt, uitgeput, af.
Ili/ i f/mamma, iv. = het ontspannen, loslaten;
verzwakking, verslapping, uitputting; het
uit- of afspannen.
2
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ab'fparett, = ontzeggen; etin. feinent
9:Nunbe a. od. fief) etiv. born 9atititbe a. = lets
uit zijn mond sparen.
airiVeifen, fcbiu. (b.) spijzigen; gedaan eten,
afeten, einen Writ teeren 3orten a. = afschepen.
atefpenen = abfPiiiten.
atiVenftig = ontrouw, afvallig, afkeerig.
ablperren, fc0in. (b.) = afsluiten, versperren,
blokkeeren; (het licht) onderscheppen.
afsluitkraan. itiffPerr:
fOerrtiOn, nt.
afsluitftappe, iv., ettilVerrbentit', f.
= afsluiting, versperklep. ittiVerrnng,
ring, afzondering.
atriPiegetn, fttin. (l.) afspiegelen, terugkaatsen. ettiViegetuncs, iv. = afspiegeling,
weerkaatsing.
ab'fOieten, fcWro. (b.) = afspelen, ten einde
spelen, uitspelen; gedaan spelen.
afiVinnett, ft. (b.) = afspinnen; ophouden
met spinnen.
icOiv. ((j.) = afpunten, de punt of
spits afnemen; puntig maken, aanpunten.
atEtptittern, fttin. (0.) = (doen) afsplinteren;
(f.) = afsplinteren.
ittffPracije, afspraak, overeenkomst.
atefpreiten, ft. (b.) = afspreken, overeenkomen; ontzeggen; ontnemen; bespreken;
een oordeel uitspreken; tier= Ivirb iljmVitt
a. ? = wie zal ontkennen, dat hij moed bezit?
einem bad 2e. ben a. = iem. ter dood veroordeelen; bie Wqte baben ibut bad 2eben abge,
fbrE4en = de dokters hebben hem opgegeven ;
ehtem eke ,offitung a. ontnemen; cc ift
fay geneigt itber atte ab3ufprecbert = hij is
zeer geneigd over alles een (meesterachtig)
oordeel uit to spreken. iittefPrectier, m. :_-_-iemand die op meesterachtigen toon over alles
een oordeel uitspreekt, pedant. %tifprect)erei',
10. —, —en = hebbelijkheid om over alles
een beslissend oordeel to vellen, vitzucht,
vitterij. ateilnerfieriftt beslissend, meesterachtig.
atvfOrciien, lap). (b.) = stutten, onderschragen.
atI rfOrengen, fcbiv. (b.) = doen of laten (af)springen; (f.)
wegrennen.
atefprinaen, ft. (f.) = afspringen, afbreken,
losspringen; terugspringen; bon einem Wegelt,
ftanb a. = plotseling van een onderwerp
afstappen; gegen rho. a. =afsteken; fir4 a. =
zich of-, moe(de) springers.
ab'fpritlen, fcbiv. (fj.) = afspuiten, spuiten op,
wegspuiten, wegspatten; = afspatten,
terugspatten.
itiffProf; od. ittrfprii-ftting, ut. spruit,
afstammeling. atviproffen, jcOin. (i.) = afstammen.
sprong, zijsprong; plotseitti'fOrting, m.
lingo verandering (van meening e. d.); [afdwaling;] tegenstelling. itbiftirnnatquintet,
hoek van uitval of terugkaatsing.
ati'fputen, jcbin. (fj.) = afhaspelen, afwinden.
ablpiiten, foOln. (1).) = afspoelen, afwasschen ;
wegspoelen.
afhaspelaar, afwinder.
ittYCPuter, nt.
ittopfitidit,
= spoelwater; spoeling.
9.ttiViitung, Iv. , en = afspoeling; het
wegspoelen, afspoelen (van de oevers bijv.).
ab'f0iiren, fcbin. (b.) = bespieden.
[ittillatunt, afstamming, nakomelingschap, afstammeling]. atejtammen, fcbiv. (i.)
afstammen, afkomstig zijn, stammen; afgeleid
zijn. ittqtantntung, iv. -, en = afstamming, afkomst, afleiding.

obfteOpen.

ati'jfantpfen, frbin. ((i.) = afstampen, voldoende
stampen.

itb sitanb, m. afstand, tusschenruimte;
onderscheid, tegenstelling, contrast; ben etin. fit.
nefpnett afstand van iets doen, van iets afzien.
doode boom. ab Litiinbig =
Ntrftanber,
bedorven, oud, vergaan.
ittiltanbgettl, f. = afkoopsom.
nt. hoek van afwijking, afstandshoek.
atrjta0etn, Wu. (b.) = afstapelen; (f.) or
van doorgaan, de plaat poetsen.
atillatten, fcbib. (fj.) = (een bezoek) afleggen,
maken, brengen; [(dank) betuigen; einem reinett
= iem. gelukwenschen; eine
Otildinunfc4
Scbutb a. = afdoen; einem Oerittt = lam.
verslag doen]. Ittejtattung, iv. —, —en =
het afleggen, het brengen, het doen.
(t).) = afstoffen, stollen, stof
abjtiintien,
stotfer,
afnemen. ittfitautier, en.
stolvarken.
atqtaupen, fcOin. (b.) = zweepen, geeselen.
iftvftetteifen, f. afsteekijzer (van tuiniers),
snoeimes, schaafmes; schrapmes.
atffterljen, ft. (b.) = afsteken; Mafen =
zoden steken; Bite Scbineitt a. = kelen, slachten; ben 33eitt a. = aftappen; einen
aftappen; baf Vaffer a. een anderen loop
doen nemen, afleiden; eine garte a. = (af)troeven; einem (ben Sinb) a. = iem. de loef
afsteken, het van iem. winnen; Ttufter a. =----naprikken; eine aeicitung a. = graveeren,
= afsteken
steken; gegen od. bon etiv.
tegen; (f.) = afsteken (van land bijv.).
fffiter, m. = uitstapje; zijsprong (fig.).
ijzeren staak of pen (om
ith 'itectei Ten ,
de rooilijn af to zetten). atqtecien, jAin. (O.) =
losmaken, lossteken (nl. wat vastgespeld was) ;
met paaltjes afzetten, afbakenen. /ttvftett,
=
richtsnoer. lityftectlinie,
Leine, to.
richtlijn.
ttli'jtcriptat)1, nt., /ttillettjtab,
= bakenstok, afsteekpaal, jalon, piketpaal.
itivjterfttng, iv. --, —en het afbakenen,
jalonneeren.
afstaan, overlaten; eine
ativftebeit, intr. (b.)
Stunbe = eon heel uur staan; (j.) = (van
iets) af staan; bon feinent Notte, bon einem
93ortiaben a. = afzien van, laten varen; onfrisch worden, bederven, verschalen; abge
ftanbette abgeftanbener rein = bedorven
bier, verschaalde wijn; abgeftanbene i f dje =
bedorven visch.
tth'itebien, ft. (b.) = af-, ontstelen; er ftiebtt
bent lieben Cott bie Beit aft = hij verknoeit
zijn tijd met niets doen.
stijven, doorhalen;
ab'iteifen, SAW. (b.)
steunen, schragen, stutten, schoren.
atviteinen, ft. (f.) = afstijgen, afklimmen;
= afda(bij iem ) afstappen; abfteigenbe
= pleisterlende lijn. ittileigequartier,
plaats, tijdelijk verblijf, optrekje, pied-a-terre.
= het neerdalen, afstijgen;
ittffteigung,
sluipgang; daling, descensie.
fttiv.
neerzetten,
wegzetten,
abjtelten,
verwijderen, (van iets) af zetten ; eine nafcbine
a. = stil laten staan, stoppen ; 9,Nifibriiucbe =
afschaffen, een einde maken aan. ittqteltung,
afschaffing, opheffing, intrekking.
abjtentmen, fcbin. (b.) = afsteken (met den
beitel).
atvjtempetn, fttiv.(1).)=afstempelen.itlYftent=
Odium, iv. -- = het afstempelen, stempelen.
= onthouding, afstand.
stikken, doornaaien.
ablIeOpen, feOin. (fj.)

nbiterben.
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/Ibtrafintift.

atrftertrert, ft. (f.) = afsterven, overlijden;

ettrftreiterr, ft. (4.) = betwisten, ontstrijden;

uitsterven; uitteren; wegkwijnen; verstijven.

door twist of proces ontnemen.
= het afgestrekene; aftrek, vermindering; metaalslak.
atrftriden, fcbtro. (4.) = afbreien.
atrftriegetn, fcbiv. (4.) = roskammen.
ab'ftrijuren, fcbtr. (f.) = af-, neerstroornen;
uiteengaan, zich verspreiden.
atiftrIO' = duister, moeilijk to verstaan, verward.
atrftiirtetn, atritileten, fcbtu. (4.) = tot stukjes
maken, afbrokkelen.
atrftufen, fcbh). (b.) = trapsgewijze uithouwen ;
rangschikken. Ntrftufung, , en, =
rangschikking, op- of afklimming, gradatie;
terras.
fcbtu. (tj.) = (den hoed) neerslaan.
abliumpfen, fcbto. (4.) = afstompen (eig. en
fig.); korten, kortstaarten ; knotten; (de hoeken)
verzachten; verstompen, ongevoelig maken;
fir4 a. = verstompen, ongevoelig worden.
itbiftumPfung, to. —, —en, = afstomping,
verstomping , dof heid.
itb'ftur3, nt. val, het neerstorten; steilte.
ab'ftiir3en, fcbto. (tj.) = nederwerpen, nederstorten; (f.) = nedervallen, nederstorten;
steil afhellen.
atrftutlen, fcbtu. (4.) = (boomers) toppen, knotten; (den staart van een paard) korten.
atrftiitfen, 1411). (b.) = stutten, schoren, °ridersteunen.
atrfur4en, fcbtu. (4.) = af- of wegzoeken; doorzoeken; bad terrain laffen = het terrein
goed laten onderzoeken.
—e = afkooksel ; het afkoken.
etblub, m.
ab'fii4nen, fobtu. (1.) = afboeten.
abfurb' = bespottelijk, absurd. 9.0furbitire,
to. —, —en = absurditeit: bespottelijkheid.
itbfgfr = 9tbfcef3.
/Offiffe = Vlbiciffe.
tfbte, = abt.
Wirt,
atrtafetn, fcblv. (b.) = betimmeren, beschieten
(met hout), lambrizeeren.
ablatetn, fcbtu. (4.) = aftakelen, onttakelen.
—, —en = aftakeling.
/ttrtaretung,
atrtamen, fcbtu. (4.) = afdansen, uitdansen;
wegdansen.
f.) = dooien, ontdooien.
atrtauen, fcbtu. (b.
(f.) = af- of wegtuimelen,
atrtaumetn,
heenwaggelen.
abdij.
—, —en,
1tbtei',
atrteiten, fcbtu. (c.) = af-, indeelen, scheiden,
fn Orabe a. = in graden afdeelen.
to. = indeeling, afdeeling, scheiding, afscheiding. ftbleitunOborftetrer, = afdeelingschef. ittrteilungt43eir4en, f. = afdeelteeken,
dwarsstreepje.
abteuf en, fcbtre (4.) = (een mijnschacht) uithollen, dieper maken.
od. 4tOtiffin,
—, —nen = abdis.
= abtelijk.
fcbtu. (b.) = kastijden; doen afsterven, dooden. — = kastijding,
dooding.
ittarab, in. = detachement. abitratren,
(I.)
wegdraven.
atrtragen, ft. (4.) = af- of wegdraven; afruimen; (een muur) verlagen; (een brag,
een gebouw) wegbreken; (een heuvel) vlak
maken, effenen; (een schuld) afdoen, aflossen
(een kleedingstuk) afdragen, afslijten;
— = het, at.
a. = afslijten. ittrtragung,

atrfteuern, fcbtu. (4.) = afsturen; a. (f.) =
afvaren.
2ttqfir14, in. = het naprikken, het nageprikte;
het aftappen, de uitloop (van gesmolten metaal); tegenstelling, contrast; einen gretten
bon, gegen etit). macben, bifben = een scherp
contrast met iets maken.
atrftlefen, WI). (tj.) = na- of afborduren.
= het nederdalen, het afklimittrftieg,
men, afklim.
atrftimmen, fcbiu. (1.) = stemmen (een instrument); zijn stem uitbrengen, stemmen; fiber'
einen
= iem. ballotteeren. atrftimmig =
ontstemd, valsch; bon einem fein = het niet
met iem. eens zijn. /011imittung, to. = stemming; namentlicbe Vt. = hoofdelijke stemming;
3ur Vt. fcbreiten = tot stemming overgaan;
ettn. 5itr Vt. bringen = in stemming brengen.
itbItintntlIttiOntObiO, nt. = wijze, manier
van stemmen.
abitirtent' = onthoudzaam, matig, abstinent.
— = onthouding, matigheid.
ilibitinen3',
ittiftinenVer, = geheel-onthouder,
afschaffer. ittiftinenVag, in. = vastendag.
abftinie'ren firk fcbtu. (4.) = zich onthouden.
ab'ftiibern, fcbtu. (b.) = afstoffen.
atrftoitern, fcbtu. (b.) = (met den tandenstoker
het tandvleesch) afstooten, afpeuteren.
(f.) = een nieuwen bijenkorf
atrftoeten,
vullen.
ab'ftoppetn, 1i:btu. (4.) = stoppels lezen, ontstoppelen; nalezing houden, het overgeblevene
inzamelen.
ittrftfAcifen, 1. = schaafines, schraapmes,
snoeimes. atrftifmt, ft. (4.) = afstooten,
afduwen, afslaan, afkanten; afschaven; terugstooten, stuiten; eine Ctuttbe = een uur
uitsparen; (f.) = afstooten, afvaren. ate,
stootend, stuitend. ittrftoforng,
ftofienb
—, —en = het afstooten, afslaan, afstooting.

Stiftraclum = ttlft-raftunt.
afrftrafen, fcbtu. (tj.) = afstraffen. %Vitra=
—, —en = afstraffing.
fung,
abftra4ie'ren, fcbtu. (4.) = abstraheeren, in
gedachte afzonderen; bon ettro. a.
afzien
van, buiten beschouwing laten.
=
weerkaatste
straal,
afschijn.
abltra41,
atrftratiten, fcbtu. (4.) = afstralen, weerkaatsen. itti'ftraOtung,
= weerkaatsing.
abftraft = abstract. ittiftrattion',
--en = abstractie : afgetrokken begrip.
ftra1tionc4'bermiigert, 1. = abstractievermogen. Ithftrartum, f.
ta, = abstracturn, abstract substantief; 't afgetrokkene.
atrftriingen, fcbtu. (4.) = uitspannen.
atrftreben, fcbtu. (b.) (bont Mittetpunfte)
(het middelpunt) vlieden.
2ttrftreir4, in. = afslag, afmijning. atyftrekott,
ft. (b.) = af- of wegstrijken; uitstrijken, wegnemen ; afschaven, afschrappen; bad G
a elb a. =
het veld afstroopen.
abltreifen, fcbtu. (4.) = afstroopen, villen,
vellen; bie s)anbfcbube = uittrekken; er
bat ben atten Siinber abgeftreift = afgelegd,
uitgedaan; (f.) = afspringen; bie kitget ftreifte
bent knopfe at) = sprong (schampte) op den
knoop af; bent Sege a. = afdwalen. ittrftreb
fung, to. —, —en, = het afdoen, aftrekken,
afstroopen.

ittrftridr,
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wegbreken, het wegdragen, afnemen; het
effenen; afdoening, aflossing.
atetranfeitt, ROM. (f.) = afdruppelen, afdroppelen.
itblreibmittei, f. afdrijvend middel. at':
treibeit, ft. (b.) = af- of wegdrijven, wegjagen; uitdrijven; einen Vet) a. = een bosch
afloopen, afjagen; bad Oeftein a. = de losse
deelen van de rots doen vallen, de groote
steenen opnemen; (paarden) afbeulen; a. (f.) =
afdrijven, van de koers raken. aülreitentl =
af- of uitdrijvend, afvoerend. /Uctreiber,
= fijnscheerder; afdrijver (van metalen).
ittetreibung, —, --en = terugdrijving,
het afdrijven; het afbeulen.
ab s trennbar, afilrenntir4 = (af)scheidbaar.
ablrentten, fcbiv. (b.) = (af)scheiden; lostornen, aftornen. /th'itrennung, = (af)scheiding, verdenking; het aftornen.
atvtrettiar = vervreemdbaar. atftreten, ft.
(1).) = aftreden, aftrappen: ben Sctmee bon
ben atit en a.; bie Scbube a. =afloopen; einen
leg = afstappen, met stappen aanwijzen;
Ton a. = treden ; einem echo. a. = iem. jets
afstaan, overgeven; (f.) = aftreden, heengaan;
born a'cbattpfate a. = van het tooneel verdwijnen; her ba?, Wtiniftertunt ift abge,
treten = de koning heeft afstand gedaan, het
ministerie is afgetreden; bout Ofaubeit, born
recbten Zgege a. = het geloof, den rechten weg
verlaten. 144 bie
- zijn voeten at(= schoon) trappen. ,%(I'treter, nt. = die
afstaat, aftreedt.
- --, —en =
afstand.
ativtriefen, ft. u. fc0). (f.) = afdruipen, afdruppelen.
ffülrift, = drift, afdri,jving; wrak; afwijking van den koers (v. een schip); wei(de)recht.
afdrinken.
ablrinten, ft. (1).)
abs triKietu, fcbiu. (f.) = af- of wegtrippelen.
ittvtritt, = het aftreden, heengaan; afstand;
trede, trap; beste-kamer, zekere plaats; de
struiken, door een gcjaagd wild neergetreden. ittrtrittfeger, = nachtwerker, put-,
sekreetruimer. ithitrittnratie, to. beerput,
zinkput. itivtritOraitmer - ftbtrittfeger.
ab'trocfnen, fcblv. (b.) = droog maken, afdrogen, afvegen; (f.) = droog worden, drogen;
verdorren en afvallen.
ablrotten, fcbiu. (f.) = weggaan, afzakken,
afdruipen.
ab itruntmetn, Ictiro. (fj.) = aftrommelen; einen
sSienenftoct a. = wegslaan, wegtrommelen (de
bijen); den terugtocht, den aftocht slaan.
M'trotsfüant, = druipplank, aanrechtbank.
ablrotifen od. abtri3pfetn, Wu. (f.) = afdruipen, afdruppelen. itfilropftroa, in. =
druipbak.
afdreigen, afpersen.
afi'troifen, fdpv. (b.)
aftroeven; norsch
ablrumPfett, fcblu. (0.)
afwijzen.
ab i triinnin = afvallig, ontrouw.
reit, Iv. = afvalligheid, afval, ontrouw.
abi tinuntein, fdjtv. (b.) = (een paard) oefenen,
afrijden; fir4 a. = zich afslooven.
ab'tun, our. (b.) = af- of wegdoen; eindigen,
ten einde brengen, afdoen; (een dier) afmaken, dooden; (een misdadiger) terechtstellen;
hie 47janb bon einent a. = de hand van iem.
aftrekken; bie Cade ift abgetan = uit. jfir4
einer (bon einer) acbe a. = zich van lets
ontdoen.J

nblvedji(e)tungottictic.

abliinMett, fcbID. ((j.) = afwitten.
(fj.) = afdrogen (met pluksel,
ablutifeit,
watten e. d.), afbetten.
(b.) = afteekenen met Oostablitfiten,
Indische inkt.
— = overvloed.
ittnittbait3',
all'urteiten, fcblv. (b.) = (bij vonnis) ontzeggen ; einen a. iem. oordeelen, het eindoordeel
over hem uitspreken; fiber einen = einen
a. = voorbarig oordeelen; et Witt fiber (Wu.),
a. = hij wil over alles een oordeel uitspreken.
ab'bertangen, fcbtv. (b.) = begeeren van.
atitbierett, fcbtv. (fj.) = vierkant maken, hoeks
bewerken; vieren (een touw). ith'bierung,
to. —, —en = het vierkant maken; het vieren.
atOifiereia, (I).) = (met het oog) meten,
schatten, vizeeren.
(fj.) = zich met waken
airtvar4ett fictp,
aftobben.
ateluagen, ft. (fj.) = (af)wegen; overwegen;
feine torte a. = afwegen, afrneten, Bind gegen
bad anbre a. = het een tegen het andere afwegen, afmeten. itb i tuager, nt.
—=
—,
waterpasser, niveleur. ittetuagung,
—en = het (af)wegen, het niveleeren.
abluatfen, fcbiu. (fj.) = (af)walken, vollen.
abluaivn, fcbIti. (b.) = afwalsen; met de wals
effenen, rollen.
afrollen, wegrollen,
ablviit3en, fcbnr. (fj.)
af-, wegwentelen; eine Scbufb bon fic =
zich van een schuld ontlasten; jehen erbacbt
bon ficb a. = alle verdenking van zich werpen.
—, —en = overbrenging
/tiriviitAutta,
(in rechten), devolutie.
atouainfen, fc0) . (0.) = afranselen, uitkloppen.
abluanbetbar = vervoegbaar, buigbaar.
luanletn, fcbIv. (fj.) = vervoegen,(ver)buigen.
itfrivant(e)tung, Ia. —, --en = vervoeging,
(ver)buiging.
abluantern, fcbru. (f.)= been- of wegtrekken,
heengaan.
abluanfen, fc*-v. (f.) = been- of wegwankelen.
ablvarten, fcbru. (fj.) = afwachten, wachten;
verzorgen, oppassen; fein Watt = zijn betrekking (goed) waarnemen]; eine abhiartenbe
,f)aftung, 43otitif = een afwachtende hooding,
politiek.
abltritrO = afwaarts, naar beneden; abinitN
fabren = bergaf rijden, stroomaf varen;
gebt a. mit ibm bet gaat met hem bergaf,
hij is aan het aftellen, aftakelen (wat zijn
leeftijd, zijn gezondheid betreft) of hij gaat
achteruit (met zijn zaken); a. bed atu if e =
de rivier, den stroom af. [ftWitartuna,
= afwachting; zorg, verpleging, waarneming.]
atiluafr4en, ft. (fj.) = afwasschen, schoonwasschen. itbluafr4ung, —, —en = afwassching, zuivering.
fc0I-u. (fj.) = afwateren, ontwateren, draineeren; in 't water zetten (v. baring
e. d.); helling of schot geven (een dak, een
dorpel bijv.).
ablueben, ft. u. fcbiro. (b.) = afweven.
abluerVeitt, fcbru. (b.) = afwisselen; veranderen; aflossen; mit einanber a. = elkaar
moduafwisselen, aflossen; bie Stimme a.
leeren. atftvec4fetnb =-- afwisselend, veranderlijk; wisselend (rijm); beurtelings. SUb'to. - , --en = afwisseling,
tueifj
verandering, verscheidentwid, variatie, wisseter afwisseling; -or ft. od. bet ff. ivegen
ling, voor de verandering. abluerig(e)fun0,--
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tocife = beurtelings, bij afwisseling, afwisselend.
afwaaieren, afwaaien
Cafitiebeitt, fcbto. (b.)
met den vliegenwaaier.
nt. = zijweg, verkeerde weg, bijweg;
auf WOluege filbren, geraten = van 't rechte
pad, op den verkeerden weg brengen; — afdwalen, — geraken (eig. en fig.). atiluegfant =
afgelegen.
abluenen, fcbto. (b.) = afwaaien, doen afvliegen.
ilbluelg, = verweer, afweer, verwering,
verdediging, tegenweer, weerstand; voor(iets)
behoedmiddel. Wind-gen, Tcbto. (b.)
afweren, verdruven; ber daunt tuebrt
ab
=
beschermt
mij
Bonne
(bon min) bie
tegen de zon. to. —, --en =
Kbluef)r. libluefyunOutittel, T. = voorbehoedmiddel.
fcblu. (b.) afweeken (wratten
bijv.); abtu., ft. (f.) = afwijken (van den
rechten weg), handelen tegen (een gebruik);
afdwalen (van het onderwerp); afwijken,
declineeren (v. de magneetnaald); afdrijven
(v. een schip). ablueirlienb = afwijkend, verschillend. ittrivefitung, —, —en = afwijking, het uiteengaan, afdwaling; declinatie.
ablveiben, fcbtu. (b.) = afweiden, afgrazen.
ablueifen, ft. (f).) = afwijzen, terugwijzen,
afslaan, weigeren, afschepen; einen pans furs
a. = iem. kort en bondig afwijzen; einen mit
feiner Stage a. iem. zijn eisch ontzeggen.
lib'Wafting, ID. = afwijzing, weigering.
ib'tveifung^befdjeib, att. = afwijzende uitspraak.
afrineifien, ROW. (b.) = (af)witten; wit afgeven.
abluetten, fcbto. (f.) = verwelken, verfletsen,
verleppen.
abittleabbar = afwendbaar, vermijdelijk.
--, —en = afwendbaarheid.
Inenttbarfett,
abluenben, nor. u. fcbto. (b.) = (de oogen,
een gevaar, een slag) afwenden; feine tanb
non einem a. = zijn hand van iem. aftrekken;
einen bon einem llorfjabett = iem. van een
plan afbrengen; bie ,ersett a. = de harten
vervreemden; fict bon einem a. = iem. verlaten, zich van iem. afkeeren. abluenbig =
iem.
macben
afkeerig; einem bie lunben
zijn klanten afhalen, aftroonen; einen bon
macben = iem. van zijn
feinent Tnrbabett
voornemen doen afzien. ittistuenbung,
=
afwending; vervreemding; afwering.
abluerfen, ft. (b.) = afwerpen, neerwerpen;
afgooien; ba,?, a
c 'ocb a. = het juk afschudden;
ba y $ferb iroirft ben Welter ab = werpt den
= renonce in harten
miter af; ,ersen
waken; einen = beter of meer (oogen,
kegels) werpen, gooien dan een ander; bct.,
Wefcbaft toirft nicbt bier ab = brengt niet veel
op; ophouden met jongen werpen.
abluefenb = afwezig, absent; verstrooid; bie
WinueTenben ()dolmen tinted-ft= de afwezigen
hebben ongelijk. ittrivefenbeit, to. — = afwezigheid; W. beim 9.4.0eff = afwezendheid.
ablue4en, fcMv. (b.) = afwetten, afslijpen.
abluteljfen, fcbtu. (b.) = afpoetsen, goed poetsen; afrossen, aframmelen.
atquiefetu, fe()M. (b.) = afwikkelen, afwinden;
= tot een goed einde brengen,
eitt Wefcbiift
—, —en =afafwikkelen. ittquid(e)fung,
wikkeling, regeling.
bevredigen, sussen,
atfluiegetn, fcbtv. (b.)
duen bedaren, kalmeeren. ifbuieneitinfi,
bevrediging, kalmeering.
—,

abluintOetn, fcbto. (b.) = afwimpelen, ontwimpelen, den wimpel afnetnen.
afwinden, afwikkelen;
aflaten (met een katrol). ittEttlintler, nt. --b,
= haspelaar, garenwinder.
tu. = 't afwinden, afhaspelen, het neerlaten.
abluinfen, fcW-u. (b.) einem = iem. een afwijzend teeken geven.
abluittletn, fc0iv. (b.) = afroffelen; losmaken
(v. vioolsnaren bijv.).
atvtuirfen, fcbto. (b.) = afweeken: ben Tap
a. = het deeg goed kneden; (een stuk wild)
afstroopen.
ablufftten, fcbto. (b.) = afvegen, afwisschen;
= schoonmaken. iftewifrOer,
ben Zifcb

abluinben, ft. (b.) =

m., ittetuifittappen,

ittrivifittur4, f.

wisscher, wrijfdoek, wrijflap, stofdoek.
fcbto. (fj.) = afruiken; ophouden
met onweeren ; (f.) = afvallen (door het weer).
abluotwen, fcbto. (b.) = afwonen (van, bon);
afwonen, uitwonen.
I. airtuotien, fcbto. (b.) = (huiden) ontharen,
van wol ontdoen.
II. abluoiten, ant (b.) = (er) af willen.
abluuMern, fcbto. (b.) = ont- of afwoekeren.
ittetuurf, m. = het afwerpen; laatste worp;
het afgeworpene, afval, uitschot; opbrengst.
ablviirfetn, fct)h). (ti.) = afdobbelen (met dobbelen afwinnen of meer oogen gooien dan
een ander).
(fj.) = afworgen, afwurgen;
wurgen.

abluittern,

thefftmien.
itünfirnien
ab'3a0ten, ft*t). (b.) = afbetalen; voldoen;

calf eine Scbufb etlu. = iets op een schuld
afbetalen.
Taft)). (b.) = aftellen, afrekenen;
aftrekken; een voor een teller; etto. an ben
Aniipfen, an ben ingern = iets op of aan
de knoopen, de vingers natellen, aftellen; er
faun eb an ben A'ingern a. = hij kent het op
zijn duimpje; bc0 fihnten die fief) an ben
dat kunt u gemakkelijk beaingern a.
grijpen, op uw vingers narekenen.
afbetaling, betaling op afreitti'30tung,
kening.
= aftelling, opsomming.
itti'00tung,
ab'yttpten, fc0in. (b.) = de laatste tanden
krijgen; de tanden verliezen; abgesabnt baben =
alle tanden hebben.
cttv3anfen, fcbto. (b.) = aftwisten, afkijven;
uitkijven.
atv3apfen, fcbtro. (fj.) = aftappen (wijn, blued,
water, een vat); einen od. einem (ilelb =
iem. laten bloeden, iem. aderlaten. itiv3ap,
fung, to. —, —en, = aderlating, aftapping.
ati'50,0etn ficO, fcbto. (b.) = zich afmatten
met tegenspartelen, zich afspartelen.
atr3aunten, fcbto. (b.) = aftoomen, onttoomen.
^tb'^autnuttg, to.—, —en, = aftooming.
atv3iinnen, fcbto. (b.) = afheinen, omheinen.
ab'3aufen, fcbtu. (fj.) = afplukken, aftrekken
(wol, Naar, vederen e. d.).
ati3eigen, fcbtn. (b.) uitteren, vermageren,
verteren; (f.) = vermageren, uitteren; eine
absebrenbe aranfbeit = een uitterende ziekte.
ittf3e4rung, tn. = vermagering, uittering.
itiVseidjett, = onderscheidingsteeken, kenteeken; bie W. bet Giirbe = de teekens der
waardigheid. ati3elitnen, fdno. (b.) = afteekenen, nateekenen; merken, afbakenen, jalonneeren; fill-) a. = rich afteekenen, uitkomen.
ber 'Berg seittnet ficb fdtatf am (od. gegen ben)

atqatOen,

/03eidjustitg.
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teekent zich scherp aan of
kiintinef ab
= aftegen den hemel af.
teekening, nateekening, copie.
ate3erven, fc010. (1).) = afrukken, aftrekken.
ativaettein, (f).) = losmaken, afnemen (een
weefsel).
verschoonblad, verschoonItb'Oe4bogen,
vel. ittv3iebeifen, f. = schraapmes; hekel.
atilieljett, ft. (f).) af-, wegtrekken (de
hand van iem.; zes van tien; iem. iets van
zijn loon); abstraheeren; destilleeren; ben
cut bor einem a. = afnemen; ben Sebtiiffet
a.
nit (het slot) nemen; einem bie 'Rage
a. = afrukken; feine
=
fire non ethi.
de oogen van iets afwenden; einen bon feinem
-8o-rOaben
= iem. van zijn voornemen afbrengen; ein Jett a. = een bed van de gordijnen enz. ontdoen; ein tier = villen,
(af)stroopen, ethi. born s,Preife a. = lets van
den prijs afdoen; 1ein a. = aftappen; bie
ofinen a. = afhalen; einett ogen a. = trekken, afdrukken; ein Wleffer a. = aanzetten;
eine liOr a. = regelen, repasseeren; eine
Aarte a. = afnemen, keeren; (i.) = aftrekken, heengaan, wegtrekken; bet Raucb 6i0t
an = de rook trekt weg; One Sang nob
Mang = met stifle trom vertrekken; er
route mit fa-tiger 91afe a. = met een langen
news weggaan, afzakken. itti'31e4ett, f. = het
villen, stroopen; het aftrekken; het aftappen;
het destilleeren; het vertrekken, heengaan;
aftrekken (v. de wacht); het trekken, afdrukken.
/iteNietvr, 10. aftrekkende, buitenwaarts
trekkende spier, aftrekspier, abductor; trekker, drukker. itivaie4erfoOtt, m. = drukloon.
auf ethi. = op iets doelen,
alqicten, jt*n.
gemunt hebben.
(f).) = (hout) afkanten.
ab'Aimment,
(1).) = afpassen, afmeten (met
ab'3irfettt,
den passer en fig.). ith'3irr(e)fung,
--en, = het afpassen, afmeten.
atYpItett, fcbtn. (fi.) = bij duimen afmeten;
betalen (den tol der dankbaarheid, bijv.).
--,
gicOte, = teelt; buis, afith'3ur4t,
voerpijp, afvoerkanaal.
itteaun, in. = aftocht, terugtocht, vertrek;
aftrek; afloop, uitloop; aftrek of debiet; druk,
oplage; het aftrekken (v. een geweer); Sum
if. blafen = den aftocht blazon; in W. bringen =
in mindering brengen, aftrekken.
a. bet often = na aftrek van de onkosten.
IttroOtiter4, f. = plaatje van den trekker
(v. een geweer). ittYptObonen, in. = proefblad, proef. ittvptgOtagge, = afvaartvlag. itif3u0freitvit, lu. = emigratievrijheid, recht van emigratie. /ttfotOgratiett,
= afvoerkanaal, tochtsloot, afleidingsgracht. itti'Vtgeanat, in. riool, vertierweg,
debouchè. ittrsug rintte, /ttr3uOriifire,
= goot, afvoerpijp. ittyptgOrintaue, =
drukkertje, lichtertje (in uurwerken).
afplukken, aftrekken,
ab'opfett, fd)10. (1).)
afpluizen, uitrafelen.
ab'atuatten, Wu. (1).) = afknijpen, afknibbelen; einem am (bom) .VOne eat.). a. = iem.
iets op zijn loon beknibbelen.
O'31ueinert, fclu. (0.) = scheiden, niteen doen
gaan, vertakken; ficii a. = zich vertakken,
zich verdeelen. itb'3Weigutto, iv. —, -- - en =
vertakking, tak; het uiteengaan.
ab i 3tuicten, fditu. = ab5mactett.
afdwingen
a O'Oultmett, ft. (0.)

accrebithi.

a. c. = anno currente = in (van) 't loopende jaar.
/tcaion' (spr. akka7,i0e), in. AO, = mahonieboom.
accebie'ren, fc0Iu. (1.) = toetreden.
= versnelling, acceleratie.
itcceleration',
acceterie'ren, fcfnu. (4.) = versnellen.
accent', in. —(eA --e = klemtoon, toonteeken,
accent. ifccentle4re, In. = leer van den
klemtoon. tecentuation i, — = betoning,
klemlegging, het plaatsen van toonteekens,
accentuatie. accentuterett, fMtv. (f).) = accentueeren, met klem uitspreken, betonen.
— = ontvangbewij se accepis(se).
itecePiffe, 1.
liccepl, —(e)d, —e = aanneming, acceptatie (v. een wissel); geaccepteerde wissel.
acceOta 'bet = acceptabel, aanneembaar,
aannemelijk. ifccePtanr, m. —en, --en =
aannemer, acceptant. itcceptation i , iv. —,
—en = acceptatie, aanneming. itcceplentnut,
j. = acceptenboek. acceptierett,
(0.) =
aannemen, accepteeren, honoreeren.
ftcceir, nt. —jfe = acces, toegang, toelating; acces, aanval. itcceffion'rec4t, f. =
recht van toeneming, van aanwas. itcceffift',
in. —en, —en = surnumerair. cliccerftt, j.
= accessit, bijprijs. acceffo'rifr# =
accessoir, bijkomstig. itcceffo'rium, 1. —0),
= toebehooren, bijwerk.
..rien u.
bentien u. ..ben5iett = het
2tccibet0', f.
toevallige, toevallige baten. accibenteir =
accidenteel: toevallig. itccibetta,
—, —en
u. --ien = bijwerk in drukkerijen.
itccWautt, f. = accijns-, belastingkantoor.
acciWbar = accijnsbaar, belastbaar.
beantter, m. = ambtenaar van de belastingen.
itccije, in. —, —en = accijns, verbruiksbelasting; accijnskantoor. itccWeinttOnte, to. =
accijnsontvangst. itccWeinttelpiter,
=
ontvanger van den accijns. accWfret = vrij
van accijns. itccWfret4eit, = vrijdom
van accijns. itccWinfPettor, in. = inspecteur van de indirekte belastingen.
—, —en = acclamatie, toe2tcctamation',
= bij acclamatie.
juiching, bijval; burefi
fctjtu.
(1.) = toejuichen.
accfantieren,
acctintatifation i , iv. —, —en = acclimatizatie.
ifcciintatifie'ren lid), (b.) = zich acclimatizeeren. itcciintatifie'rung, lu.
acclimatizatie.
itccota'be, iv. --, —en = accolade.
itcconintobation', —, --en = accommodatie,
aanpassing. accommobie'rett, ictiv. (0 . ) =
accommodeeren, schikken, aanpassen. itccont,
— = accommodatie.
mobie'runn,
itccomPagnentent', f. = begeleiding,
accompagnement. accontPannie'ren, 1d)111.
(O.) = accompagneeren, begeleiden.
—e = accoord, samenklank;
%ccorb,
overeenstemming; overeenkomst, schikking;
einen
macben, treffen, ffOtief3en = een accoord
maken; gericOtlicter = rechterlijke schikking, accoord; int 91. arbeiten = aangenomen
werk hebben. itccorb'artielt, to. = aangenomen werk. accorbie'ren, fc011). (f).) = accordeeren, een schikking maken; overeenstem= accordion,
men. itccor'bion, f.
handharmonika.
accoucheur,
—e
ifecouMeur', or.
vroedmeester. itccouctiettje,
—n
trecouclieuse, vroedvrouw.
accrediteeren;
accrebitie'ren, fdpv. (4.)
iem. een kredietopenen. accrebitiV, f. —(e)o,
—e
geloofsbrief, kredietbrief.

ccumulatiatt.
itccumutation',
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a chtitiinbtilt.

tu. —, —en = accumulatie, I. 9(c4t, to. — = ban, rijksban; einen in bie
tun, &faun = iem. in den ban doen.
opeenhooping, ophooping, opeenstapeling.
-- --en = accumulator. II. /fitt = acht, oplettendheid, beschouwing; auf
itccuutula'tor,
(b.) = accumuleeren, etin. acbtgeben acht op iets geven ; gib acbt! =
accuututie'rett,
geef acht, let op ! ; auf3er acbt taffen = niet in
opeenhoopen.
accurat' = nauwkeurig, juist, accuraat, pre- acht nemen, burten beschouwing laten; aufer
after %cbt toffee = geheel over 't hoofd zien.
cies, nauwgezet. itccuraterfe, tn. — = nauwficb nor einent od. nor einen Sacbe in acbt
keurigheid, nauwgezetheid.
netjmen
= zich voor iem. of iets in acht nemen,
—e
=
accusatief,
4de
itc'cufatib, m.
naamval. itc'cuf atiti obi eft,
= lijdend op zijn hoede zijn, oppassen; einen Sacbe od.
auf eine Sacbe acbtbaben = op iets letten.
voorwerp.
/tcetat', f. —(eA —e = azijnzuur zout. ace': ea) t = ecbt.
= azijn- adjt'Il artnig; :iiugig = achtliarmig; -oogig.
= azijnzuur. itcetUrfiture,
zuur.
tutt'bar = achtbaar, achtenswaardig. %Mt':
— = achtbaarheid, deftigheid.
itcettiten', f. = acetyleen (een lichtgas). barfeit,
tli4! = ach! och! o! acb ja! = wel zeker! mit aitt'
; =biatterig ; =blumig = acht llpootig; -bladig; -bloemig.
ltd) unb kracb = met heel wat moeite.
— = Achaeer. attalfelj = itrOt'brief, att. = banbrief.
ifeWer, m.
AchaeIsch. ftri5 Ivi f. = Achaea.
arPle = acht; achtste; ben od. am acbten
Vat = den achtsten Mei; ,,eittricb bet %cbte =
—(eA —e
agaat. nit erten =
%chat',
Hendrik VIII. Witt'ecf, f. —e = achtagaten. arOtifie'ren, (tj.) = met agaathock. ae4tiedig = achthoekig. ac4le4afb =
kleur voorzien, agatizeeren. ftitartief et, m. =
— = achtste,
achtstehalf. /tOtet,
Egyptische steen. itrO atItatter, Ix,. = agaat=
achtste deel, half verrel. itOtetire10,
adder. ititatIc4necte, tn. = agaatslak.
—n = baard, haartjes (van
octant.
itrij'ef,
=teat, m.;
korenaren).
:0 aufe,
%M ita II note,
= achtste noot; a. rust; a. maat;
= Acheron (rivier in de onder:tonne,
ifit'eron,
a. ton.
wereld).
ifititta, m. = Achilles. adittteitift = arOlen, fcbtu. (b.) = achten, schatten; (de wet,
den ouderdom) eerbiedigen; achten, rekenen,
achillisch. ifititlenfraut, f. = duizendblad.
5tititle0erfe, to. = Achilleshiel (kwetsbare houden voor; .auf ettn. a. = acht geven, letten
op; einen gering a. = iem. gering schatten,
plek). ftitifiteOferOfe, itelyttle0e0ne, tn. =
minachten; er adjtet bad Oetb nhtt = hij
Achillespees.
a ciyoutaitif r0 = achromatisch, kleurloos. denkt licht over het geld; id) acbte e fur
eine grof3e fire = ik reken het voor een
/fitroutertiWutu, nt. = achromatisme.
groote eer.
achronisch, tegenover de zon
etitro'nift0
staande.
&Wen, fcbin. (b.) = verbannen, in den ban doen.
= met Ititt'enber, in. — = hert met acht takken
—n = as; spil; :per
aan zijn gewei, achtender.
een wagen, met een rijtuig, per as.
itriyfelf, tn. —, —n = schouder, oksel ; er nintinth ait'tenO, = ten achtste.
achtenswaardig, achtbaar.
= hij neemt het gemakkelijk adrtenOp ert
nut bie teicbte
= achtpenningstuk, achtop; einen fiber bie anfeben = iem. over
kreutzerstuk; achtlettergrepig vers; achtender.
den schouder aanzien, uit de hoogte op iem.
neerzien; auf beiben Kcbfetit tragen = twee Ct'ter, tn.
— = verbanner.
partijen dienen, de huik naar den wind han= verbanning.
rung,
gen; bie %Mete od. wit ben &Vete aucfett = arlytertei = achterlei.
de schouders ophalen.
od.-,fattig); :fadjerin ; :fingerig =
-vuldig); -hokkig (of: -vakII abet, ; =arterie,
=
/WW
schouder II ader ; -slagader ; -band.
kig); -vingerig.
Wityfetheitt,
= sleutelbeen. itOfettiriife,
= vlakkig; -voetig.
;
okselklier.
h).
arbtgeben, ft. (1).) = acht geven (zee Mbt).
gefent, f. = schouderll- ikttgro'fitenftiict, f. = achtgroschenstuk.
itrOjetlIfter4fe,
pees; -gewricht.
= acht honaMt' Ounbert ; Orli; ;
= okselholte.
it ifettiiAte,
derd; -jarig; -jaarlijksch.
4ntf&tber, ; :fAnur,
fantig ; :flapOig = achtlikantig (of:
naPPe,
iu.; f. = schouderlIklep, -slagader;
-zijdig); -vliezig.
-band (of: vangsnoeren), -stuk (of: -bedek- arOtly (auf od. gegen) = achteloos, slordig,
king).
onachtzaam. ite#rtofigfeit, tn. = achteloosheid, slordigheid, onachtzaamheid.
= valsch man, dubbel
iWfeitriiger,
ar4t' limed ; :utatig ; :Ittiintt(er)ig ; mount:
mensch, weerhaan. etOfeltragerei,
— en = dubbelhartigheid, huichelarij. itrO'fetr. tiro = achtll maal; -werf (of: -maal herhaald);
-helmiq; -maandelijks(ch).
autfen, f. = schouderophalen.
— = achtponder.
itebsfen II arm, in.; :Neck ; :bre4ung, tn. = itr4t'Oftinber, nt.
asijschenkel (of -arm); -scheen; -wenteling. altt'ilraberig ; :faitig = achtliwielig (of:
itOfenuaget, m. = luns, spie. ifit'fenttei: -raderig); -snarig.
gong, = schuine stand of helling van de atttsfaitt (auf) = achtzaam, zorgvuldig, oplettend. ild)tlatureit, tn. — = achtzaamheid,
ecliptica. itifyfettring, m. = asring.
etitt = acht; ettua 'age zoowat acht zorg, oplettendheid.
dagen; in a. agen = in, binnen acht dagen; arlit' II fit-1*ljg ; :feitig ; :fi Wig = achtilzuilig;
-zijdig; -lettergrepig.
beute fiber a. rage, butte nor a. r agen =
vandaag over, vandaag voor acht dagen; mit actit'f0attig = in acht deelen gespleten ; in acht
kolommen gedrukt. artgfPauttig = met acht
acbten fabren = met de acht rijden. Qtr4t,
paarden. acOEftiittbig = achturig. ac4tiftlinb:
111. -, --en = de acht (het cijfer).

tubttligig.
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tid) = elke acht uur of om de 8 uur plaats
hebbende. arOtliigig = achtdaagsch.
teitig = achtdeelig.
itqttlitg, tn. — = achting, aanzien, eerbied;
acht, oplettendheid; bet einem in K. fieben =
bij iem. in aanzien staan ; lt. einflof3enb, W.
gebietenb = achting of eerbied inboezemend,
indrukmakend; K. bor einem eini)finben = achting voor iem. gevoelen. Wcbtung! = geeft
acht!
iWtting, In. —, —en = verbanning.
vol achting, achtend, met
artytungt4bott
achting. acOlttitrOivert arlytunOtoiir:
big = achtenswaard(ig). ac4luttOtoibrig =
oneerbiedig.
arttluittftig = achthoekig. acVitiiichettttiM =
om de acht weken plaats hebbende. aci4ttuii:
MIR = van acht weken, achtweeksch. etc4t'z
Aiitptig = achttandig. ttcOti3On = achttien,
itcbt'30nenber, in. — = hert met 18
takken, achttienender. artt'30ttiiitgig= acht—=
tienjarig. artit'30110iiinber,
achttienponder. at4V3cOnte = achttiende.
itc0r3e*ttet, f. — = achttiende (deel).
artt'3ebntett = ten achttiende. acljt s3eitig =
achtregelig, met acht rijen. ar4V3ig = tachtig.
— = tachtiger; ein ftarfer
atOt'3iger, nt.
= een goede tachtiger; bie acbtaiger Z5'abre =
de jaren tusschen 1780— 90 of tusschen 1880-90;
eine Iccfcbe W. = een flesch tachtiger (wijn
van 1880). acOV3igiii4rig = tachtigjarig. caw,.
3igfte = tachtigste. 91Mt'31gftet, f. — =
tachtigste (deel). aitt'Ogftene4=ten tachtigste.
(b.).,= zuchten, steunen.
Won,
aCt'er, %der = akker, veld; morgen
(lands). act'erarbeit, in. = veldarbeid. (urn:
bar bebouwbaar. MVertrau m. = land- of
akkerbouw; 8t. treiben = het landbouwbedrijf
uitoefenen. ittrertiaugefeltiltaft, in. = landbouwmaatschappij. acrerbaufttrtbe,
fertiautaffentrijatt, = landbouwkunde,
-wetenschap. atfertutitfunbig = landbouwkundig.itcrertiautrtritte, to. =landbouwschool.
ittrertreftelfitng, m. = landbouw.
firanb, m. = wilde tarwe. itcrertiiirger,
tit. = landbouwer. acreverbe, = bouwaarde.itiferfetb, = bouwveld. ifiterfrone,
= ploegdienst, heerendienst. itifergaltt,
ut. = ploegpaard. aifergeriit, I., acrer:
= landbouwgereedschap.
geriitiMaftett,
akkerwet. acre*Aber,
atfergefeth f.
acVerOotuttber, tn. = wilde vlier.
ittferftette, in. = akkerklis, klitkervel. WV:
= boerenknecht. itcrertanb,
ferfitert)t,
1. = bouwland. act'ertattick
= wilde
latuw. ititerteine, in. = ploegzeel. 9fricrer,
= ploegloon. ftcrertitak f. = akkertam,
= akkermunt.
maat. %Wenn-lime,
ad'erit, f gtin. (b.) = beploegen, ploegen, het
land bebouwen; hard of zwaar werken.
attertteffet, in. = witte, doove netel. %trey:
= aardnoot. itri'erpterb, = ploegttufb
paard. ftiferrertt, I. = landrecht, akkerrecht.
atrerrettic9, = herik, wilde radijs, mierik.
atterriWetit, I. = adonisroosje, vuurroosje,
duivelsoog. itcrerntattu, in. —(e)8, teitte =
landman, landbouwer. ittrerfteiter, In. =
akkerbelasting. itcrertuat3e, to. = rol.
fertverf3eug, f. = ploegwerktuig, landbouwwerktuig. ittfertuefett, f. = landbouw, landakkerwinde.
bouwwezen. ittrecluittbe, lu.
= landbouwer. /tifertuirt,
ittrertoirt,
fctiatt, tn. = landhuishoudkunde, landbouw.

WbertatkimeOper.

ittrer3itO,
= landrente. /icrertour5,
— = kalmoes.
acquirie'rett, fct)in. (1).) = verkrijgen, verwerven. itcauititioit', —, —en = het
verwerven, het verworvene, aanwinst.
act, %elle = Vat,

itetibum = Viftibunt.
a. D. = a dato = van den dag van afgifte
afgerekend.
= buiten dienst.
a. Z. = auf3er
an ber (bijv. a. b. -aale).
a. b.
aba'gio (spr. -zjo) = adagio; bad
— = het adagio.
abaut, m. = Adam; ben alien 81. au831efien =
den ouden Adam afleggen. itbautit', in. —en,
— en, = Adamiet.
adamsllappel
;
f.
it'bamCapfel,
(ook: paradijsvij g) ; —hoot.
abaPtie'ren, fct)in. (0.1 = adapteeren, aanpassen.
abiicruat' = geheel overeenkomstig, adaequaat.
abbie'ren, (b.) = optellen. abbitiote,
ID. —, —en = optelling. abbitionar = additioneel.
itbbrerje = %breffe.
abe'! = vaarwel! adieu!
abetray, a'bebdr, m. —(e0 u. —en —e(n) =
ooievaar, eiber, adebaar.
= adel, adeldom.
%Int, nt.
= Adelaide, Adelheid, Aleida.
abetaille,
= Adelbert, Albert.
abettrert,
et'betaltnbe, in. = Adelgonde, Allegonde.
it'belyib, in. = Adelheid, Aleida, Alida.
a'betig = edel, adellijk. a'betit, fcbin. (b.)
adelen, in den adelstand verheffen; veredelen.
it'belCibrief, in.; :buck 1.; :Oerrtr4aft,
=
adellibrief (of: brief van adeldom); -boek ;
-heerschappij (of: aristocratie).
it'betaantitter, in. = kamer der edelen.
itibetlIftanb, Tn.; =ftot3, m. = adelil stand ;
-trots.
a'betitot3 = trotsch op zijn adeldom. it'bet:
fthtt, in. = adelzucht, zucht om van adel te
verlangend om tot den
zijn.
= adeldom.
adel te behooren. it'beitttut, 1.
— = adenographie : beabeitograptile',
schrijving der klieren.
itbePti , f. —en, —en = ingewijde, adept;
goudmaker, alchimist.
= ader (in het lichaam,
aber, in. —,
in de aarde, in de bladeren, enz.); einem our
od. bidj'
K. laffen = iem. aderlaten;
= poetische of dichterlijke ader,
terifcbe
dichtader; er bat feine baau = daar heeft
hij niet de minste neiging voor; ea -Eft feine
gate Vt. an ifjm = er is geen goed haar aan
hem; er bat feine W. bon feinem 2ater = hij
heeft geen haar van zijn varier.
= laatband, zwachtel. it'berbrItc1),
=
aderbreuk. it'ber*n, — = adertje,
aartje. it'bereitt3iinbuttg, In. = aderontsteking. a'bertanttig = adervormig.
aber g etter*, 1.; :gefctittuttjt, In.; :0 iitttit en,
= aderj!weefsel (of: -net); -gezwel; -vlies.
a'berig, iiberig = geaderd, gestreept.
aberfIttft, in. = ruimte tusschen de mijnaderen. it'berfropf, in. = aderspat.
laffe = (ader)lating.
tat?, nt...
it'beriatgbettett, ; :trinbe,
; :Wen, 1 . =
laatIlbekken; -windsel; -lancet (of: vlijm).
irbertatiett, f. = het aderlaten.
it'bertanlIfUnft, Iv.; =fr4iteO4'er, in. = laatkunst; -vlam (of: lancet).

itbettatneug.

ittfettiou.

it'bertaimeng, f. = laattuig, koker met lancetten enz. irberteOre, = (bloed)vatenleer, angiologie.
=
ai bern, feOin. (0.) = aderen. WberPreffe,
aderpers, schroefverband, tourniquet.
il'berfebtag,
= aderslag, polsslag. lt'ber:Maffer, 1. = bloedwater, lympha.
a'beraellig = uit adercellen bestaande.
(0.) = aanhangen, toetreden, instemmen, adhaesie schenken.
= adhaesie.
= in4iifion i,
stemrnend; hechtend, aanhangend.
= vaarwel, bonjour ; abieu ! =
1.
bonjour! dag!
41b1C, nt. — en, —en, = aedilis (opziener over
de openbare gebouwen, leider der volksspelen
en marktmeester te Rome).
abiacent' = aanliggend, aangrenzend.
ilbjettib i od.
f. —(eA —e, = adjectief, bijvoeglijk naamwoord. abiefttbiftt
adjectivisch , bijvoeglijk.
itbiubtfationg, iv. --, —en, = adjudicatie,
gerechtelijke toekenning. abiub-131e'ren, fcbM.
(tj.) = adjudiceeren, gerechtelijk toekennen.
abiungie'ren, foblv. (t).) = adjungeeren, toevoegen. itbinitrf, in. u. —en, --e(n), =
adjunct, toegevoegde ambtgenoot. itbinnttur',
—, —en, = adjunctie, toevoeging; adjunctuur, ambt van een adjunct.
abinftie'ren, fcWv. (0.) = ajusteeren: in orde
brengen. itbinfitie'ruttn, —, —en, =
ajustage, vereffening.
Mjutant', tn. —en, —en, = adjudant.
tantur',
—, —en, = ambt van een adjudant; militair huis (des konings), adjudantuur.
itbillbant',
— en, —en, = helper, sacristein , adjuvant.
%Vier, m.
= adelaar. arend.
= adelaarsiloog;
tb'terllauge, 1.; :NW,
-blik.
ilblerente, iv. = sebuifuil.
/tbleril 4013, j.; iv.; :fraut, f.; :nafe,
iv. = adelaarsil 'lout; -klauw; -varen; -news
(of : arendsneus).
M'ierarben, m. = orde van den adelaar.
10. = adelaarllItblerlIftein, tit.;
steen; -drager.
ablig = abetin.
ilbininiftration',
—, —en, = administratie,
bestuur, beheer. abutiniftratib' = adrninistratief. itbininiftralor, m. .. o'ren, =
administrateur. abutirtiftrie'ren, fcOts. (O.) =
administreeren.
--e [o(1. . . ate] = admi%buil-rat',
— en, = admiraraal. itbutiratitar, in.
liteit.
ilbiniraWftagge,
j. = admi;
raals vlag; -schip.
Itbutiffiont, fro. —, —en, = admissie. toelating. ilbntittieren, (0.) = toelaten,
admitteeren.
IlbutonitioW, is. , en, = waarschuwing,
vermaning.
nt. = Adolf. %buff-rite, Adolfine.
2lbo'n10, 20. = Adonis. /lbo'nlOtItunte, iv.,
itbo'nlOriiOtten, j. = adonisbloem, adonisroosje , vuurroosje.
abo'n-ife0 = adonisch. abonifie'ren, f ttto. (0.) =
adonizeeren, keurig tooien.
abOOtie'reit, fcOls. (O.) = adopteeren, aannemen (als kind). ilboption', —, —en, =
adoptie, aanneming. abotstiti' = adoptief,
aangenomen; vreemd.

=
flub, f. ; :fotitt, ut.;
aangenomen kind; a. soon; -dochter.
itboPtilrbater = pleegvader.
itbrW (ados), f. —, , = een hellend tuinbed.
= helling geven.
itboffement i, f.
fc0tu. (i).) = hellend maken.
. (fl.) = verzachten, temaboucte'rett, f
peren.
t1)-raft', at. = Adrastus.
ilbreffanr, In. en, —en, = adressant, afsender. itbreffat', nt. en, —en, = geadresseerde. %brefrtiud), 1., itbrefrtatenber,
at. = adresboek. itbrefrbetiatte, iv. = adresdebat. ilbrerfe, iv. --, —en, = adres;
= onder iemands convert
unter jeutanb?,
of adres; bier R. (an) ,ierrit = p. a. (per
adres) den Heer N. abreffle'ren, jttiv. (f).) =
adresseeren; ict erfaube mir biefen areimb an
Ste au = ik neem de vrijheid u deren vriend
aan te bevelen. %brefrfarte, iv. adreskaart.
abrett' = handig, knap; lief, aardig, net.
= Adriaan. itbriaine, iv. =
it'brian,
Adriana.
%brim-Joliet, 1. = Adrianopel.
ItbriertifrOe0 beer, f. = Adriatische zee.
abltringle'renb = samentrekkend.
—e, = advent (de
itbbent',
weken voor kerstmis). abbentib = nakornend,
wild groeiend.
= adventllitbbettWIIPrebint, iv.; Nett,
preek; -tijd.
. . Men od. . . bin, =
ilbbertiVnitt),
adverbium, bijwoord. itbberbia'te, 1.
.. lien, = bijwoordelijke bepaling. abberbla':
Itjdj = adverbiaal, bijwoordelijk. itbbertliat':
fatf, ut. = adverbiale of bijwoordelijke bijzin.
abberfatib i, = adversatief, tegenstellend.
-- en, --en, = advocaat, pleititbbolat',
bezorger. itbbora'tenfniff, = advokatenstreek. itbbotalettftartb, nt. = advocatenstand, balie. %bbotatur', Is. —, --en, --------advocaatschap, het ambt van pleitbezorger,
advocatuur.
abnnaintifc4 = adynamisch, krachteloos.
= leer van den luchtiterobnnalnif,
druk. aerobnnalatifit = op de leer van den
luchtdruk betrekking hebbende. %mollify,
—(e)f u. —en, — e(n), aeroliet, luchtsteen.
fteronteler, nt. = aerometer, luchtmeter.
iteronant', at. --en, --en, = aeronaut, luchtschipper. iteronan'tlf, iv. = aeronautika,
luchtvaartkunst. acronalvtifrt) = aeronautisch. iteroftats, in. —en, —en, luchtballon,
luchtschip, aerostaat. iterofta itif, to. --, =
aerostatika, leer van het evenwicht der hicht.
aeroftallfrO = aerostatisch.
, = Aetius.
ites titO,
cItff' J ett, I.
= aapje.
= aap; naiiper, knapzak ,
nt. --n,
ransel; teekenaap, pantograaf; er Oat einen
%ffett = hij is drunken, aangeschoten;
einen Men faufen = rich een roes drinken ;
einen Vtffen an einem gefreffen Oabeit = verzot,
gek op iem. zijn ; einem ben Wffen heir en od.
bretjen = iem. voor den gek houden.
%ffert', in. e, = hartstocht, aandoening,
gemoedsbeweging. %ffeftation', —, --en, =
affectatie, gemaaktheid, gekunsteldheid. aft&
tie'ren, j*3. (O.) = affecteeren, gemaakt
doen, rich aanstellen; affeftiert = geaffecteerd,
gemaakt , aanstellerig. itffeftiert'Olt, is.
= affectatie, geaffecteerdheid. itffeftion',
---,
gehechtheid, neiging, genegen-

atlettioniert.
heid, liefde, hartstocht; aandoening. affertio:
niert' =--genegen, welwillend, gunstig gezind.
itffeftion'Prelic, = denkbeeldige prijs.
affeit'W = koel, koud, hartstochteloos.
naiipen; foppen, beet
fcWv. (0.)
nemen, den gek steken met.
itrfenart, iv. = apensoort; apenaard. affett:
artio = aapachtig, als van een aap.
:fratle,
WrienIltiattm (od.: =ttrothaunt),
:gefr4ter4t, I. = apenilbroodboom; -snoet
(of: -bakkes); -geslacht.
= apenlispel
itffenlIthtnabie, to.; :tiefie,
(of: aperij); -liefde.
affeit'uteuftig = op apenmanier. itrfenpinfrt er,
= (kleine soort vlugge) hond, affenpinscher.
itrfenpuffe, 111., itffettiViet, 1. = apenspel,
= schandaal.itfiten,
aperij.itrfenfitanbe,
wijfjesaap.
tneibc#en, f.
itf:
= spotter, bespotter. it
f:
--, -en, =-- aperij, spotternij.
ferer,
-, -en, = affiche, aanplakbillet.
affidyle'ren, (11.) = afficheeren, aankondigen, bekend maken.
= veritffibrt'bit (spr.: effideevit), 1.
zekering onder eede, affidavit.
affigie'ren, fctiv. (0.) = aanhechten, aanslaan,
aanplakken.
itffitiation', iv. -, -en, = aanneming, affiliate. affittle'ren, fditv. (b.) = affilieeren, opnemen (in een orde).
-, -nen, = apin.
ilffin,
affinie'ren, fciv. (b.) = louteren, zuiveren,
affineeren. itffinie'rung, -, -en, = affinage, loutering.
= affiniteit, verwant-,
9tflitnitat',
schap; aantrekking.
itffirmation', iv. -, -en, = affirmatie, bevestiging, bekrachtiging. affirmatit? = affirmatief:bevestigend. atfirntle'ven, Tcblu. (1).)=
affirmeeren: bevestigen.
iiffift0 = aapachtig.
—e ; itffieutn, f.
f.
toevoegsel (aan een woord).
V. = affixa, wat aard- en nagelvast is.
afft3ierInty = gevoelig, prikkelbaar. affi3ie':
yen, fciv. (f).) = aandoen, ontroeren.
ntie: toevloed,
= afflue
itfftuena', iv.
toeloop.
-e,
=
affodil,
slaaplelie,
ititobitt', T.
goudwortel.
itffronr, -(eA or-l. -e, = affront,
beleediging. affroutie'ren, fcWv. (0.) = affronteeren.
affriW = affreus, afschuwelijk.
itfabalten, V. Afghanen. afgtialtifrii =
Afghaansch. etfqtjaltiftart, f. = Afghanistan.
/tfrtea'nuti, m. ci lio %fr. = Scipio Africanus.
it'frifa, f. = Afrika. itfrifan'ber, in. --b,
- = Afrikaander. itfritainer, =
Afrikaan. iffrifa'nerin, iv. -, -nen, = Afrikaansche. afrifa'n.ifc0 = Afrikaansch. it'frif a:
= Afrikareiziger.
reifenber,
itrter, in. -, = anus, achterste. f. =
afsnijdsel, schrapsel, snoeisel, afval (bij allerlei bedrijven), gedarmte, ingewand; overblijvend bezinksel. iffteratw yn, m. =bastaardahorn. itrteratabafter, tit. = gipsalbast,
= substituutvalsch albast. itrterantuatt,
procureur. iffteyarat,
= kwakzalver.
itfterberebfandeit, 113. = valsche welspreontaarding,
kendheid. iffterbitbung,
bijblad.
schijnbeschaving. iirterbtatt, j.

ftgiotagt.
= onechte, wil:le bloei.
itf iterfitiite,
terbirge,m. --,--achterborg.9.frterbilygptaft,
= achterborg, achterborgtocht. itrter:
diriftentunt, 1. valsch christendom. itfter:
= endeldarm. 2(fterent3iinbutte,
barn',
= aarsontsteking. Wftererbe, nt. = ondergeschoven erfgenaam. itfterer3, 1. = bezinksel van het gestampte erts. iffterfloffey,
= visch met aarsvin. afterftiitlet,
nt. = bastaardvleugel. ifftergefiitte, f• =
vergaarbak.itftergetetofandeit, tu.=schijngeleerdheid. /lifter/14mile, = valsch geloof, bijgeloof. itrtergyaben, iit. = kanaal
naar den vergaarbak. /ffterOett, 1. = nahooi.
1tftertiot3, 1. = afgewaaid hout. itfternorn,
1. = valsche hoorn. itrterfat4olif, 10. =
conelde,
pseudo-catholiek. itfterfeget,
op een kegel gelijkend lichaam, geknotte
= broek (van een
kegel. ittterfette,
looze kiel.
trekpaard). itfterfiet,
tertinb, 1. = nakind, bastaard. arterftatte,
= bastaardklauw. 9ffiterftee, m. = naklaver. tifterfOte, iv. = aluinaarde, aardkool. iffterriinto, m. = pseudo-koning, schijnkoning. itrterforn, f. = moederkoren. f1tf':
tertuget, iv. = sphaeroide. itrterlebey, f. =
afsnijdsel (van het le(d)er). /trtertetien, T. =
achterleen. itftertefge, iv. = valsche leer.
Wternte0t, f. = nameel, grof meel. after:
= onderhuur. itfterntoo, f. =
*Mete,
= onderpacht.
zeegras, wier. itflerPactit,
tegenpaus. iffterOroPpet,
iffterpatift,
m. = valsche profeet. itfiterraupe,
bastaardrups. after-raw, = laster, achter= lasteren, kwaadklap. afterreben, fcWv.
= kwaadspreken. iffterreber, in.
= schijnspreker, lasteraar. iffterrebner,
redenaar, valsch redenaar. itrterfitbey, f. =
valsch of onzuiver zilver. Wrteritiicf, f.
achterboog (van een zadel). itrtertuelOeit,
iv. =schijn-wijsheid, betweterij. itrterfuinb,
m. = valsch
m. = achterwind.
[vernuft.
= Aga.
/on,
Aegeische zee.
itnii-iffte Meer, 1.
= Agamemnon.
itgantenfinon,
= Agatha.
itgaltie,
itgai ttytte, m. = Agathokles.
agave.
itga'be, iv. -, -0,
= agenda, aanteekenitgen'tla,
= rituaal.
--,
boekje. itgen'De,
agens:
91gentien u.
it'get0, f.
werkende kracht.
agent', in. -en, -en, = agent, zaakgelastigde.
agentschap.
-,
itgenfirliaft,
itnentue, iv. -, -en, = agentuur.
iitggtonterat', 1. -(e)6, - e, = agglomeraat,
het samengebalde. /hultunteration', iv. -,
- en, = agglomeratie. anntonterie'ren, fcniv.
(0.) = agglomereeren.
iltogregat', T. -(e) , --e, = aggregaat, het
opeengehoopte, aggregatie. aggrennt'Att:
ftanb, nt. = aggregatietoestand.
angreffifY = agressief, aanvallend.
= aegide: schild (van Athene),
4ittrbe, iv.
Aegidius,
bescherming. 2tg-0)110, m.
Gilles, Jilles.
fc4iv.
(f).)
=
ageeren,
handelen,
beagie'yen,
gaan, to werk gaan, een rol spelen.
= Aegina.
4.t i ttina,
lti gto (spr: aa^jo) f. - = agio, opgeld, wisselgeld. itotota'Re (spr.: oazjottrazde),
= agiotage, beursspel, speculatie.
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a'gir, nt. = Aegir (watergod in de Noordsche
mythologie).
agitation', tu. , en = agitatie. agitalor,
—en = agitator. agitie rren, fchhi.
(f,.) = agiteeren, beroeren.
— = akolei, akolei.
agfe,
%gnat', nt. —en, —en = agnaat, naaste zwaard[maag.
itg'ne, iv. = Agnes.
ignition', —, —en = agnitie, erkenning.
agno331e'ren, 1chm. (h.) = agnosceeren, erkennen.
—, —(e)n = agonie, doodsstrijd.
agonie',
agraffe: gesp, haakje.
—,
itgraffe,
itgratier, ut. = agrarier. agratifdj=
agrarisch, op den landbouw betrekking hebbende.
—e = agrest: een lompe
%weft', m.
boer, vlegel ; druivemoes.
ifgrifttftur', tu. —, —en = agricultuur : landbouw. itgronont', m. —en, —en = landhuis=
houdkundige, agronoom. itgronontie,
agronomisch.
agronomie. agrotto'ntifr4
itgWten, 1. = Egypte. itgWter, nt.
— = Egyptenaar. itgOlrterin, —, —nen =
Egyptische. iigtV'tiftt = Egyptisch.
toto'ge, nt. —n, —n = Egyptoloog.
o!, ah!, aha!, ha!
atj! non!
iffiabe'r(0), nt. = Ahasverus.
Mle, tn. —, —en = els, priem. gOenfijr:
m. =
utig = priemvormig.
= Chm. [elzensmid.
/tint, nt. —en, —en = grootvader, voorvader.
atptiben, fchtu. (h.) = (een kwaad) vergelden,
straffen, wreken; ook wel = atjnen.
Yu. —, —en = vergelding, straf, wraak.
—, —en = grootmoeder.
/ttrne,
iifynettt, 1chtu. (h.) einem = eenigszins gelijken
op, zweemen naar.
alj'nen, fchiv. (h.) = vermoeden, gissen; een
voorgevoel hebben van, voorzien; atjnt
m i r tticht, Bute, = ik voorzie niet veel goeds;
id; afmte ba,e, ichon buntet = ik had er reeds
een flauw vermoeden van.
/IfyitenProbe, = bewijs van adeldom.
afrnenredjt, f. = oud-adellijk recht. /tip
nenftht3, in. = adeltrots. afrnettftot3 =
trotsch op adellijke afkomst. Mineutafet,
in. = geslachtstabel. iffin'frau, to. = stamvrouw, grootmoeder. iffut`f)err, nt. = 9fhn.
iiOn'fir4 = dergelijk, gelijksoortig, overeenkomstig, gelijkend; in einem iihntichen =ctfte =
in een gelijksoortig, dergelijk geval; ethict
Whntiche?, = iets dergelijks, zoo iets; iihntiche
Zreiecre = gelijkvormige driehoeken; einem
iihnt. Tein od. fehen = (op) iem. gelijken;
flub einanber aunt Zeribechfettt = zij gelijken
sprekend op elkander; fie flub eittanber tole
ein jf bem anbern = zij gelijken op elkander
ale twee droppels water ; ba?., fieht ihm tihntich =
dat is net jets voor hem of dat kan men van
hem verwachten. —, —en =
gelijkend, overeenkomst, gelijkenis ; gelijkvormigheid (in de meetk.). ifintifirftfeitaietueW,
in. = bewijs bij analogie. itiot'firOfeWber:
WittnW, 1. = analogie, overeenkomst.
M'nung, to. —, —en = voorgevoel, vermoeden; begrip, denkbeeld. afyitunOto argeloos, zonder eenig vermoeden. ittrituit0f.
tierntOgett, T. = vermogen om bet komende
vOOr to gevoelen. ettYttuttiOti011 = vol van
vermoedens, van voorgevoelens, veelvermoedend.

/Ittieutapitat,

—e = ahorn. Om-tett =
ft'Orit, in.
ahornen, van ahorn(hout).
Aar (riv.). itOr'WeiMert,
=
Mr,
een soort Ahrwijn. (itOritoein, m.).
Itfrre, Ia. --n aar. [2f4'ren, tn. = voorhuis, vestibule.] itirrenbunb, f. = /„ garve,
schoof. ifiyenfijrntig = aarvormig. Wren,
= krans van aren. afrrentefe, tn.
fran3,
= aardragend, wat
= arenlezing.
aren heeft, arig.
ai ! = ai! au! ach!
= al, luiaard.
f.
ai'dyn = eichen.
= partner, maat,
(spr.:
1),(1e),
in. —it,
ai'be
aide.
ingrate (spr.: evrette), to. —, —en = uilaap,
meerkat; (een soort) reiger; pluim (van reigerveeren).
= air, uitzicht,
air (spr: ern f.
[voorkomen.
f. = ais, a-kruis.
= in orde brengen; zorgainftie'ren, Wu.
vuldig kleeden, opknappen.
itrabencle', to. —, —(e)n = academie, hoogeschool. iffabeintifer, m. — = academielid, academist. atabentifM = academisch.
iffabemiff, tn. —en, —en = academist.
arcebien, 1. = Acadia, Nieuw-Schotland.
— = Acadier. itta'bierin,
bier, nt.
—, —nen = Acadische.
iffan'OuL nt. — = acanthus, berenklauw.
afarna'nien, 1. = Acarnanie. afarnaltifeb =
acarnanisch.
aratafertifd) acatalectisch: volmaakt, onverkort (van verzen).
m.—en,—en= acatholiek: niet catholiek. afatfjolifd) = acatholiek, niet catholiek.
— = acatholicisme.
aratOoti3W intuL
—n = acacia. ithotenbannt, in.
iffa'3ie,
iffelei' =
= Wectaination u. f. to.
affirmation' U. f.
itfolut0', m. —(e), —en = acoluth, aanhanger,
volgeling; altaardienaar, ondergeestelijke.
Montt', f. —(e) = aconiet, wolfswortel, mon= aconietzuur.
nikskap. itfonit'faure,
afauirie'rett u. f. = acquirieren u. 1. to.
afrobat', m. —en, —en = acrobaat. afroba':
tifit = acrobatisch.
— = akropolis: bovenstad;
ittro'PotW,
citadel (van Athene, Thebe e. d.).
cha u... chen = acrostiiffro'ftilton, 1.
chon, naamvers.
aft, nt. —e = handeling, daad; acte, bedrijf; %ft bon ettb. nehmen nota van ietsnemen;
houding van 't levend model, pose; teekening
naar 't levend model. itfogni, = zaal
voor 't levend model. itft'itubie, to. = studie
naar 't levend model.
m. = Acteon.
tu. —, —en = processtuk, acte; ba.?.
inirb 3-11 ben 9Iften getegt = dat wordt bij de
stukken gevoegd; daarover wordt niet meer
esproken. itflenbedet, = nummerteeken.
flenOeft, f. = verzameling stukken, dossier.
itrtenfr#reiber, in. = actenschrij ver, kopiist:
itrtenftofb m. = bundel of stapel stukken.
Riftenftiirf, 1. = processtuk.
= acteur.
afteur', nt. —(e)?, —e u.
—n = aandeel, actie, bewijs
Mlle,
aandeel.
van aandeel. ifflienantelf, to.
iffliengefeiffitaft, tn. = maatschappij op
aandeelaandeelen. itrtiettinbatier, tn.
houder. iirtiettratittaf, 1. = maatschappeliik

itttiettfchtuittbet.
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kapitaal. itfitienfrbloinbel, m. = beurs- of
actienzwendelarij. itflienfl/efutant, ilf':
= beursspeenlant.
tienfOieler,
iffition',
--, –en = handeling, daad, actie.
- e = actienhouder,
itftioniiri,
aandeelhouder.
aftib' = aktief, werkzaam; attiber Cffi3ter =
officier in actieven dienst.
bedrijvende vorm.
WNW, j. –(e) =
= actief, baar verittitina od.
mogen, uitstaande schulden. etflibtleftattb
itflibfaPitaf oil. iletibberntOgen, =
actief vermogen, baar vermogen.
bet, m. = actieve handel, uitvoerhandel.
itftibitiit', Ia. — - activiteit. itflibfrOulb,
tn. = actieve schuld.
in. --, –en = actualiteit, werkelijkheid.
itftuar', in.
—e oil. ftftua'r10,
.. Tien = griffier, gerechtsschrijver.
–e = griffie.
ariat', j.
aftuen' = actueel, tegenwoordig.
– = acte, plechtige handeling,
itflu,S,
schoolplechtigheid.
/lifttPuttfturs, In. --, --en = acupunctuur: de
naaldsteek (in de chirurgie).
– - geluidsleer, acoustiek.
itfullif,
afuittiff4 = acoustisch, geluidkundig.
afut' = acuut, scherp; date kranfOeit = acute
(hevige, zich snel ontwikkelende) ziekte. Mut',
nt. –(eA --e = scherp toonteeken.
af3
= ne3.
= albast. afallaiftern =
Wait/alter,
albasten, van albast.
(e),
=
alant,
alantswortel.
?ttant', tn.
= Alarik.
illaricO,
Mann', —(eA —e = alarm. alartnie'rett,
fcWn. (4.) = alarmeeren, alarm maken. Slav
mift', us. –en, –en = alarmist, onrustzaaier.
alarmschot, noodschot.
itlarnti fitufb
%faun', m. - (e)?, --e = aluin. alauteartiq =

WU.

ut. –
albinisme : kleurloosheid (bij menschen en dieren).
= Albino.
iwbto tt, = Albion.
ill'brec4t, in. = Albrecht, Albert.
= album.
etrbunt,
--(4),
1. –(e) = albumine: eiwitstof.
albus, witpenning.
m.
–
= alcaeisch (vers), naar Alcaeus

ottaut9.

ittrtintiei, In. – = alchimie: kunst om goud
to maken. in. –en, --ett alchimist. alc4inti'ftifit = alchimistisch.
j. --(e)ep, –e = aldehyde, azijnstof.
etrberman, in. –men = (Eng.) oude,
senator, raadslid.
iltbi'na,
–, ..nen = Aldinische uitgave.
(spr.: eel), j.
= ale, bier.
– = alecton, soort van zoophiet.
iffeVto,
–n, –n = Aleman.
etlifientan'tte,
alert' = vlug, levendig; oplettend, waakzaam.
itintlen, V. = de Aleoeten. =
aleoetisch.
= Alexander. ettegan'brien,
itleganiber,
j. =Alexandrie. illeganbener, tn.
=
Alexandrijn (inwoner v. Alexandria, en een
soort vers). aleganbanifcl) Alexandrijnsch.
= Alexis.
od. aleg110,
Milan& m. odd ellfatt3ereV, tn. —,
–en = goochelarij, grappenmakerij, zotternij,
wissewasjes.
etifenib', f. –(e)?, = alfenide, mengsel van
koper en tin.
= Alphons, Alphonsus.
ellifott,
ill'freb, in. = Alfred.
j. = Algarvie.
–, –it = alge, zeegras, Wier.
wine,
etti gebra, – = algebra. ntnetreettc4 =
algebralsch. Waeltralfti, in. –en, –en =
algebralst.
Algiers.
Utge'rien, 1. = Algeria. %tinier,
aluinachtig./lfauttl/ab,f.=aluinbad.ellautt': efl'aterer,
— = Algerijn. minter-4M =
tlitbuttg, tn. = aluinvorming. eau:nen, jcbtn. Algerijnsch, Algiersch.
(4.) = aluinen, met aluinwater doortrekken. illtuttnifira,
= Alhambra.
–
= alibi; fain beineirett
alattn'qar = in aluin gedoopt, aluingaar.
alaunl)altiq, = aluinhoudend. etlaunl)iitte zijn alibi bewijzen.
–e = verzorgingskosten,
tn. = aluinhut. atan'nidjt od. atateniq =
1.
aluinachtig.
onderhoud. ellimentatiote, en =
/tIattn'llfieben, f.; :fieber, m.; :fieberei,
= alimentatie, verpleging, onderhoud. Mime/v..
aluinlikoken; -koker; -kokerij.
tie'ren, 1c01-ti. (O.) = alimenteeren, verplegen,
ittaun'llftein,
:Waffer, 1.; avert, f. ; onderhouden, voeden.
= alinea.
= aluin steen -water; -werk (of:
-hut); -suiker.
aliquot' = evenmatig.
1.
ittna'ner,
—; WWI-neje = Albanees. –en = gemeene factor.
= alizarine (roode verfstof
1.
ittbaittien, f. = Albania.
uit meekrap).
qtltut'nier, at. — = Albanier, Albanees.
albaittifc4 = Albanisch = atbanelLtr4 = wit in. –(e) is. –en, –en = alk (een soort
zwemvogel).
Albaneesch.
– = albatros, stormvogel; alaifc4 =
ittthatrottc, ut.
oorlogsfregat.
–n, –n = alcalde (dorpsrechter
ittfarbe,
in Spanje).
= wit koorhemd, albe; blei,
--,
Mlle,
witvisch; witte populier.
f. –(,0, –en = alcalie, loogzout.
alit/ern = dwaas, zot, onnoozel, dom; atberne,
alfalifatioW, to. – en = alcalisatie.
t3eug = zottepraat, zotte- altalifrO=alcalisch. atratmeirett,
63eic4tu4,
(1).) = onzin praten, alcalizeeren. fttraio0 1 , j.
klap, onzin.
--e = aleadom doen.
tn. –, –en =dwaas- leide, plantenzout.
heid, onnoozelheid.
illifolpg, in. –(e)6, –e = alcohol, wijngeest.
= infonolifation', to. –, –en = alcoholizatie,
/tillert, in. = Albert. ittlerti i tte,
Albertine.
wijngeestvorming. atfonolifieiren,
— = alcoholizeeren.
ittherthter od. itIllerOtater, at.
Albertusdaalder.
etfloratt = Aoran.
Albigens.
= alkoof.
–
ettlobett,
Albigensisch.
– al, heelal.
j.
getillfr4

ltitiontor.
nit = al, alles, allemaal; ate Vett = de geheele wereld, iedereen; ate sage = alle dagen ;
WO in atter Uett ntacbft bu bier? = wat voor
den drommel heb jij bier te doen?; Otte cttten
,3tueifet = zonder eenigen twijfel; aft unb
jeber = iedereen; bei unb jeber Oietegen,
Licit = bij elke gelegenheid; in atter .arilbe =
heel vroeg; in atter bite = in alle haast, in
aller iji; in atter titte = in alle stilte; ate
Cct line = al het schoone; au attem Otild =
tot groot geluk, bij geluk; in attem = in alles;
atte6 in anent = alles te zamen genomen,
alles wel beschouwd; tint atte in bet Sett =
voor alles ter wereld; atte 5u fatter 8eit =
alles op zijn tijd; bet anent, bor atten Zitt=
gen = v6Or alles; bad Aittb ift fein tiny u.
lute, = zijn een en alles, zijn grootste schat;
be finb ate nut $offen = dat is allemaal
maar gekheid; auf ale date = in alle geval;
icb fettne fie atte beibe = ik ken ze alle beide;
ate brei Zage = om de drie dagen; t-tbe gut,
aced gut = einde goed, al goed; luau tut man
nicbt ale?, fur bie Ainber? = wat doet men
al niet enz.; toad tuirb er nocb attec:, erfeben
mitffen! = wat zal hij nog alzoo moeten beleven!; toad her nicbt aced tueii3? = wat weet
hij toch veel!; ber Vein ift atle = de wijn is
op; atte macben = op maken; cafe tuerben =
op gaan.
atia'benbilr0 = allen avond, iederen avond,
van elken avond.
Qtt'tntj, m. = Allah.
airbaritt4er3ig = albarmhartig. ititIntrut:
berNinfeit, = albarmhartigheid. cartie:
Tannt= welbekend, alom bekend. alirbetiebt=
algemeen geliefd of bemind. = aldaar.
ititibeutfr4tattb, 1. = geheel Duitschland.
alrbiettnit = dewijl, wijl.
ondanks
artebent = dat al(les): trod a.
(trots) alles.
Mee', tn. —, —(e)n = laan, allee, wandeling.
ifitegat', f. —(e) , —e; Ititegation', tn. —,
—en = aangehaalde plaats, aanhaling, citaat.
altenie'rett, fcbtn. (b.) = aanhalen, aanvoeren,
bijbrengen (voorbeelden, redenen bijv.).
—, —(e)n = allogorie. auego':
rifd)=allegorisch.allegorifte'ren, fcbtv.
allegorizeeren. Megorift', m. --en, --en =
allegorist.
allegret'to = allegretto, eenigszins levendig.
itnegret'to, 1. — = (een) allegretto.
affe'gro = allegro, levendig, vlug.
allein' = alleen, slechts, enkel; maar, echter;
intusschen, alleen; fcbon aUein bc0 &lien eine?,
4)unbeh fcbrecrt itjn = het blaffen van een hond
verschrikt hem al.
nt. = uitsluitend of onverdeeld
bezit.
itliein'llgefang, at.; :nefpretrii, 1.; ;- banbet,
= alleenilgezang (of: solo); -spraak; -handel.
ititeinlitiiinbler, tn.; :fierrfrOaft, tn.; :Om.
fr4er, tn. = alleenllhandelaar; -heerschappij;
-heerscher.
= eenig, uitsluitend, enkel; her attei=
nige @oft = de eenige God; fiir beinen attei,
nigen Webraucb = voor uw uitsluitend gebruik;
flit atteinige Recbnung = voor eigen rekening.
affeinlefigniaMenb = alleenzaligmakend.
altein'ftelynb = alleenstaand, afgezonderd.
= alleenverkoop.
91ffein'berfauf,
telkens; ein fiir atlemat = Bens
alone
voor al.
—n = allemande (eon dans).
ittionattin,

allenfal0 = des noods; misschien, hoogstens,

op zijn hoogst. artenfairfia = mogelijk,
eventueel.
altent4at'ben = overal, alom, allerwegen.
= Albarmhartige.
itirerbartner, nt.
alterberte = allerbeste; am atterbeften = het
allerbest. afferrOrifftiCt = allerchristelijkst.
alferbin0' = stellig, zeker, ongetwijfeld.
alterbantfauiVtinft = allerdoorluchtigst.
aftererff = allereerst; 5u = het allereerst, voor alles. aliergerinnft' = allerminst.
altergniebigft = allergenadigst.
= Albehouder, Albehoeder.
itili ertjaiter,
arterimnb = allerhande, allerlei.
Merlyn-igen, 1. = allerheiligen. affertni'=
Raft = allerheiligst; ba,?, ttterbeitigfte = het
Allerheilige (in den tempel), heilige der heiligen; het heilige sacrament. altertjiiitft' =
allerhoogst.
alert& = allerlei, allerhande; ein buttte, =
mengelmoes, poespas. alterle#V= allerlaatst;
5u att. = het allerlaatst, in de allerlaatste
plaats.
=
arieriftietift, [Ineift
-meest; -naast (of: dichtstbij).
arterlineuft; :orten (od.: :or0) =
allerlInieuwst; -noodigst (of: noodzakelijkst);
-wegen (of: overal).
alrerfrbaffer, nt. = Alschepper, Schepper
van het heelal.
alterfrOtecOleft = allerslechtst.
= Allerzielenitherfeelen (tag od.
(dag).
arterfeitia = van alle kanten, allen betreffend ;
att unfernt atterfeitigen &rgniigen = tot ons
aller genoegen. at'lerfei0 =aan alle kanten,
allerwegen; allen tezamen; algemeen; iccb
tuilnicbe att. tuobt 5u fcbtafen = ik wensch (u)
allen wel te rusten.
allerun'tertiininft = alleronderdanigst; ibr
a.er Ziener = uw dienstwillige en gehoorzame
dienaar. arteriviirO, alrertuene(n) = allerwegen.
illteriveticts'ilaftter, nt. = knutselaar, duivelstoejager. ititertintO'bfirger, tn. = cosmopoliet, die overal gemakkelijk thuis is.
ititertnett4Yfreuntl, in. = allemansvriend.
ititertheiWiert, nt. = kranige kerel. /fuer:
tuefOi narr, nt. = aartsgek.
ariefamt allemaal, alles of alien te zamen,
gezamenlijk. alictuege = overal, allerwegen,
altijd. altettnit(e) = thans, op dit oogenblik,
nu. aft(e)vit = altijd, steeds.
illige'gentriart, tn. = alomtegenwoordigheid.

altoe'gentuartig = alomtegenwoordig. au*:

tiebt = algemeen of door allen bemind.
airgentar0 = zoetjes aan, langzamerhand,
allengs. all'gentein' = algemeen; tnt attge,
nteinen = in het algemeen, over het algemeen.
tu. = algemeenheid. %tot:
Waft, Iv. almacht, onweerstaanbaar geweld.
alrgetuattig= almachtig, alles overweldigend.
awoiittig = algemeen geldig, afdoend. aft':
!litho = algoed. = het geheel,
het totaal, alien. ifir4errfr4aft, to. = algemeene heerschappij.
afthier'
alhier.
-, —en = alliantie, verbond,
bondgenootschap.
—, —en = alligatie, alliage,
metaaltnenging. fcbtn. (b.) = alligeeren.
—en = alligator, kaaiman.
m.

attiierett.
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fcbiv. (1.) = allieeren, verbinden;
bie atttiterten = de geallieerden.
ittliteration', tu. —, —en .------- alliteratie, stafrijm. alliterie'ren, fob ). (b.) -= allitereeren.
= jaarlijksch, van elk jaar; jaarlijks, elk jaar.
= altv. = almacht.
machtig.
alinta1'lir0 = langzamerhand, allengs. auntivz
natli4j = maandelijksch, maandelijks, elke
maand. alltracOtitut = van iederen nacht,
nachtelij k.
— = Allobroog (een
itllotiro t ger, nt.
volksnaam uit Zuid-Frankrijk).
/Mob', f. —(e)c.), —e = allodium: vrij erfgoed.
tmobtat' = allodiaal. efflo'birtut 1.
bien = Wttob.
illlotutiore, iv. —, —en = allocutie : aanspraak.
—n = allongepruik.
/tIton'gelnriide, iv.
ittroOtt), nt. —en, —en = allopaath. efito:
= allopathie (geneeswijze).
Oat4ies, iv.
altutiallit-fr4 = allopathisch.
bijzaken, ongepastheden.
211talria, $t.
attleinttb = alziend. altjettig = alzijdig,
algemeen ontwikkeld, van alle kanten, in ieder
opzicht. ititleitigfeit, Iv. = alzijdigheid.
= atterfeit. allfobatb ., alga:
ate-W = dadelijk, straks. altfriinb i tir4 = van
elk uur. = alledaagsch, dagelijksch;
gewoon, algemeen, dagelijks, iederen dag.
tu. —, —en = alledaagschheid,
gewoonheid, algemeenheid, banaliteit.
taatitiefdAfttautta, Iv. = dagelijksche bezigheld. ittl itarOaefOuiiif, 1. = beuzelpraat,
laf, onbeduidend gesnap. 2t1l t ta0aeftitt, =
alledaagsch, banaal gezicht./tIllagatelb, o. =
daagsch kleed. itIt'taaaetien, 1. = dagelijksch
leven, het gewone leven.
in. = alledaagsch mensch, sleurmensch.
taatquith In. =alledaagsche, versleten geestigheid. all'untfaffenb = alomvattend.
—, —en = alluzie, toespeling,
/Wigton',
zinspeling, wenk.
allubiati = alluviaal, aangeslibd.
—, —en = alluvie, aanslibbing. 2tiltebiunt,
1. =
..bien = alluvium, het aangeslibde.
= Alvader. all'berefryt = algeitlrbater,
meen geeerd. aintralrettb = albesturend.
= alwijsattlucife= alwijs.
held. allitaffeitb = alwetend.
— = alwetendheid. ittrruifferet,
—=
allesweterij, waan van alles te weten.
Aeit = attegit. all'3utange = al te lang.
all'Auntal= allemaal, allen tezamen. cati3nfe4r,
= al te zeer, al te veel enz.
f.
ati'mtbiet,
--en = bergweide, berg.
Witt,
Sl'inanark in. —(e* —e = almanak.
--e = alabandine, een
ittntanbin', tn.
soort karbonkel.
—
= aalmoes. imito:.=-ittintofen,
fettantt, f. = aalmoezeniersschap.
= armenbus. Wirtofenfer', m.
biittfe,
—d, aalmoezenier. ill'inofenfaffe, =
armenkas. /trittofettlifteaer, in. aalmoezenier, armenverzorger. ittlitufertfrod, tn. =
armenbus.
= aloe.
—,
/floe,
--n = elft.
/Utile,
Aloysius.
ittotrfirO, m.
—e = nachtmerrie, booze geest,
WO, m.
drukkende last (fig.).
—(e)it = berg, Alp.
ittp(e),

att.

= alpaca (een
f. —(6),
itlpeeta,
soort schaap), alpaca (de stof).
ftetjen
= (al) pail
at Pa'ri = a(1) pail.; a.
staan.
ittO'briiden, 1. = nachtmerrie, zie Vttp.
itl'Penbirfe, iv. = Alpenberk. 24tinttfii4rer,
m. = gids in de Alpen. itt'penatiitnit, 1. =
m. = pas over de
Alpengloeien.
= Alpenroos, rhodoAlpen.
= Alpenstok.
dendron. Winn-fruit
= Alpha. 21101)aber,
f. —(0
-- (e)d, —e = alphabet, het Abc. ato4abe.:
tife4 = alphabetisch. arplyt octifierett, 1cOm.
(b.) = alphabetizeeren, in alphabetische orde
rangschikken.
ittplpf, m. = melkerij in de Alpen.
f. = Alpenhoorn.
al4in'ttifr4 = Alpijnsch.
— = Alpenherder, Alpen/Wier, m.
bewoner.
alruin, (toover- of
/Mann', in. —(e) —e
heksenwortel).
alruin,
—, —11
2ttraulte od. ittrienc,
toovenares.
4
=
als,
dan;
als,
en
wel,
namelijk,
tot;
ali•
toen, dat; einer ift fo biet inert at?, (od. lele)
her anbere = de een is evenveel waard als
de ander; er tat ate, (ed. ivie) been, ate; of)
er nicCjtd toUfite = hij deed alsof hij niets wist;
tyir finb nicbt fo reicb atd er = niet zoo rijk
als; er ift ebenfo fcbtau at?, geivanbt = hij is
even sluw als handig; riiter ate, 3tut = rooder
dan (of als) bloed; er bat mebr aLLI er braudjt =
hij heeft meer dan (of als) hij noodig heeft;
toer fonft, aver anbere, farm gemeint fein al d
icb? = wie antlers kan bedoeld zijn dan (of
als) ik ? fatter aN ic0 tear augegen = niemand
dan (of als) ik was aanwezig; er tit au film,
atd baf3 er f. tn. = hij is te verstandig,
dan dat hij enz.; er ftarb ate, R3ettter = hij
stierf als bedelaar; ace, biee, ift ate, R3eiveb
nicbt?, inert = dit alles is als bewijs niets
waard; bericbiebene bletreibe ate, (od.
Noggen, Qeiden f. = verschillende granen
als rogge, tarwe enz.; ate Vintivort = in antwoord; bled Mott atd Nacbricbt = tot (of als)
bericht; atd tvir itjn faben = toen wij hem
zagen; ein6 Zagee, ate, = eens, dat (of
toen).
aWbatb' = dadelijk, meteen, aanstonds. (10:
bnnn' = teen, vervolgens, dan.
itt'fe = %tote.
= alzoo, dus , aldus, zoo.
atfobalb' = afOaft). atfofore, atfonteir4' =
fofort, fogteicb.
aft (atter, atteft) = oud; mein atterer Orttber =
mijn oudste broe(de)r; ber Vitte = de ouwe;
aft nub lung = oud en jong; bie VItten = de
Ouden; in od. bar atten 6eiten = in oude
tijden; bae, Pitte Teftantent = het oude testament; ein atter Siinber = een oude zondaar;
9ftte5,' unb %me, = oud en nieuw; tang geivolmt
alt getban = jong gewend, oud gedaan; tote
Me WItett fungen, fo goitfdyrn bie Z5'ungen =
zoo de ouden zongen, piepen de jongen; ein
Vann bon attem Scbrot unb Aorn= een man
van den ouden stempel; tole atte?,
,atte,? = hoe gaat het, ouwe jongen? bie
gute(n), atte(n) aeit(en) de goede oude tijd;
atte 2tebe roftet nicbt= oude liefde roest niet;
ben atten Wbant (Venfcben) attaieben = den
ouden Adam (mensch) afleggen; etto. beim
atten taffen = jets bij het oude laten.

altob(e)lig.
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at'ab(e)tin = oud-adellijk.
--e = alt, altstem, hoogere midsuit, m. —
denstem.
f. = Altaigebergte.
ititant'manit, m. --(e)6, .. manner = oudamman, oud-baljuw.
altars', nt. --(eA —e = balkon, galerij.
= 9tftan.
%Italie, Iv. —,
attar', m. —(eA —e u. are = altaar.
= altaar llSitar
1.; :Watt, f.; :berfe,
beeld ; -blad; -kleed.
9ittar'ilbiener, nt.; :bhuntet, nt. = altaarildienaar ; -hemel.
intariff, nt. --en, —en = altarist, kanunnik
voor het Hoogaltaar. itttarlftiirt, f. = altaarstuk.
arbarfen = oudbakken.
at'llbritifrb; :bentfrb ;
= O ud libritsch; -duitsch; -hollandsch.
oudachtig worden, begin(0.)
iittetn,
nen oud to worden.
itt'tenteit, —(e0, —e = beding door een
oud persoon gemaakt bij de beschikking over
zijn eigendom.
— = ouderdom, leeftijd, sums
f.
eeuw y our Beitatter; in meinetn
= op mijn
hid
leeftijd ; er ift (od. fte0t) in meinent
is van mijn leeftijd; int K. = in den ouderdom, op hoogen leeftijd; fdtiitt her ZorOeft
nicOt = hoe ouder hoe gekker; hen after
tier = van ouds (her); bet after = oudtijds;
nac0 bent W. befOrbert inerben = naar ancienniteit bevorderd worden; bad gotbette hitter =
de gouden eeuw.
— en = alteratie, opwinalteration',
(W. =
ding; verandering. caterie'ren,
altereeren, opwinden; veranderen.
1 iirterlic41 = efterfitt.
overgrootmoeder, grootOitlermutter, iv.
moeder.
f.) = oud worden, veralma, fc0tn. (ft.
ouderen.
PRI'terni = &tern.
aftermath' = alternatief. ifiternati'be,
—, —en = alternatief, keus tusschen twee,
noodkeus, wisselkeus; afwisseling. aternie':
= afwisselen, alterneeren.
ren,
= ancienniteit. %1'ter:
in'terOotge,
nowt tn. = tijdgenoot, iem. van denzelfden
leeftijd. itrterOniifibent, = president
als oudste lid. arter0r4ltiarb = zwak van
ouderdom, afgeleefd, vervallen.
frOtuar4e, is. = ouderdomszwakte, afgeleefdheid, verval van krachten. ett'ter:
= leeftijd, levenstrap. ett'ter&.
ftufe,
= toelage wegens ancienniteit.
outage,
iirtertunt, f. —(eA ..tfuner = oudheid, antiquiteit (abstr. en contr.). itttertiintetei', in.
--, — en = oudhedenmanie. %titertiintler,
— = antiquaar, oudhedenliefhebber.
artertiintlirb = oud, antiek, ouderwetsch.
itrtertiintlirVett, —, —en ouderwetschheid; iets uit de oudheid, antiquiteit. Utter:
tunttlforfri)er, m. = oudheidvorscher, oudheidkundige, archaeoloog. ittitertuntOorfr#unn,
in. = oudheidstudie, archaeologie. illtertunt"0:
= vereeniging voor oudheidnefelifrbaft,
kunde. ftrtertuntg)iittbter, = koopman
in oudheden, antiquaar. ittlertumannbe,
tn. = oudheidkunde. ittlertuntannbiner,
tn. = oudheidkenner, archaeoloog. ftt'ter.:
tnttOntufettnt, f. = museum van oudheden.

Itushot.

ittlerbater, lit. = overgrootvader, grootvader.
itt`tefte = oudste; deken. ittleftenfolienium,
= college van oudsten, van ouderlingen.
= altfluit.
itit'fijite,
alt'ffirfer, m. = lapper, reparateur. att'fratt:
fijr4 (SO: of cite) = Oud-Frankisch, Gotisch;
ouderwetsch. cattfiirftfirb = oudvorstelijk.
ait'nebient = oudgediend.
= alt-viool.
ftft'neine,
m. meesterknecht. at'nfilubin =
van het oude geloof, orthodox.
— = althea, heemst, witte malwe,
Sttbee',
altheekaasjeskruid. ititbee'frbleint, in.
siroop.
aft'bernebraMt, at'berfiimmtir4 = oud, oudvaderlijk, traditioneel, ouderwetsch.
tit. --en, —en = altist.
itttlatbotit, tn. = oud-catholiek. aftlatbo:
fifr4 = oud-catholiek. at'fittg = hoogwijs,
wijsneuzig, pedant. /ttalter4t, in. = mees= oudachtig, oudsch.
terknecht.
mannaraut, f. = vlooienkruid. ifirmart,
= oude Mark. itit'ateifter, nt. = gildemeester, baas; meester. attlitobifri) = ouderwetsch. ratItorbffr4 = Oud-Noordsch.
reit4, nt. —en, —en = schoenlapper; uitdrager.
arrOntifit = Oud-Romeinsch.
att'fiinger, nt. = altzanger. ittt'fr4ftiffet,
m. = C-sleutel.
oude stad.
itttltabt,
= altstem.
ittt'ftintute,
at'teftantenftfr4 = oudtestamentisch. alt':
Witerifri) = oudvaderlijk, voorvaderlijk. SW:
borbern, = voorvaderen, voorouders.
2tttiverbernefri)1Will, f. = oude-wijvenpraat.
ititivei'bernthrrOen, 1. = oude-wijvenpraatje,
kindersprookje. intioei'berfontmer, =
oude-wijvenzomer, nazomer; herfstdraden.
afflueibifr4, = oude-vrouwachtig; verwijfd.
%twain-it', in. —(e)6 = aluminiet (een snort
kleiaarde). ittunti'niunt, 1. —(0 = aluminium.
ittitittnat', f. —(e* --e = kostschool, alumnen od.
naat, alumneum. 2ttuntintti4, in.
%famine, --n, —it = alumnus, kostleerling.
= Alwina.
m. = Alwin.
A. ME. = Anno mundi = 't jaar der wereld.
ant = an bent.
itntabeq0, m. = Amadeus.
1. —(e)6, —e = amalgama, kwikverbinding. iftaanamation', ---, —en =
amalgamatie. antatgamie'ren, iAtu. (0 . ) =
amalgameeren.
= Amalia.
itnta'tia, itutcrtie,
= Amalthea.
itntatbe'a,
= amanuensis,
antritaten'fi, in. --,
helper.
ifittarant', m. — (e)t, —n = amarant, immergroen, duizendschoon. antaran'ten(farbig), =
amarant(kleurig).
— tt = amarelle, wijnkers.
ittnaretle,
= amaryllis, narcislelie.
itutarartit4, iv.
—n
amazone. %mew':
itinaAO'ne, tu.
amazonenkleed. itutaw'nett:
ne
ttiteib, 1 .
= Amazonenrivier, de Maranhon.
Wont,
--tt = ambassade, gezantitatbaffit'be,
=
--e v.
schap. ilmbaffabeur', in.
ambassadeur.
= amber.
amber, in.
(0.) = ambieeren, Bingen
ambie'ren,
— = ambitie. antbitio:
naar. ambition',
nie'rett, f(tin. (1).) = ambitioneeren. ambit
= ambitieus.
..baffe,6, ..baffe = aambeeld of
iint'bofb
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aanbeeld; twiner auf einem Vt. fc0inieben =
altijd op hetzelfde aambeeld slaan. /(nt'biifptij = aambeeldje. Mitrbefifterf, nt. = aambeeldblok.
=
Yo.
od. f. (.6),
od.
%intim
ambra, amber.
= ambrosia, ambrozijn,
itittbrorfia,
godenspijs. antbrofiarnifcb = Ambroziaansch.
in. =
antbro rfifcb = ambrozisch.
Ambrozius.
ambulant' = ambulant, omzwervend, rondtrekkend. ifinbulan3",
, en = ambulance, veldlazareth. itittbutanArtuagen, =
ambulancewagen. antbulate rrifrb = ambulatorisch, ambulant.
mier.
itimeife, tn. —, —n
1. ; =freffer, in. =
it'ittelfenlibiir, tn.;
mieren 11 beer; -ei; -eter.

in. ;
ifincifenli (Mutat (od.:
:fifer, tn. = mierenilhoop; -jager; -kever.
nt.; =neft, f. ; Jiture, Yu. =mierenilleeuw; -nest; -zuur.

itrinelfenlifcbauber, tn.; =ftein, nt.

mierenli-

kruipen (of: formicatie); -steen.

iintelloration r, Ia. —, --en = amelioratie,
verbetering. antefierierrett, jcbit). (f).) = ame-

lioreeren; verbeteren.
'2t'ntctmc1 t, 1. = stijfsel.

= amen; att intern lit.
fagen = op alles ja en amen zeggen.

Written, j.

Mitenbententr (spr.: aenddernet), f.
amendement. antenblerren, icbtu. (0.) = amendeeren.

f. = Amerika. Mitertfarner, tn.
— ; itmerita'nerin, tn. —, —nen, =
Amerikaan; Amerikaansche. antertfarnifeb =
Amerikaansch.
- -,
Amerikanisme.
then,
—e,
amethyst. Mite=
itmetiniftr, m.
= amethystplant.
tbliftrpflatt3e,
—e, = amiant (een soort
Mutant', tn.
asbest).
= amidine.
nt.
= Admiraliteitsitmiratirtennfeln,
eilanden.
—(e)c.?,, .. manner, = (Zwits.)
thitrntann,
amman.
/Inflate, le. , --n, = min, zoogster. Mitinten:
tniiroben, j. = bakersprookje, oude-wijvenpraatje.
Mitliter,„—, —it, = tuinmerel, ortolaan;
(e)6, —e, = geelmorel. itntrmerling,
vink.
= ammoniak. ammonia=
Muntenia', f.
ammoniakalisch, ammoniahoudend.
farlifit
= Ammoniet.
ifinntonir ter, in.
= ammonium.
ftntino'niunt, j.
Sm'ittonsgierit, f. = ammonshoren, posthoren
(versteende zeeslak).
— (e)n, = amnestie. mum:
itinneftier,
Worrell, fcf-Un. (0.) = amnestieeren.
armor, in. = Amor. %morale, --, --en, =
amourette; amorette, liefdegodje.
antor'Ob(ifeb) = amorph(isch), vormloos.
Mitortifation', tn. —, —en, = amortizatie,
amortissement. antortifie'ren, jcbiv. (0.) =-amortizeeren.
, n, = (hang)lamp, hangende
itinspel,
bloempot.
= zuring.
IllttOfer, nt.
—n, od.
%nil/Wi llie, to.
—(6), .. Bien, = amphibie of amphibium.
amphibisch.
tuntl4ilitid)

/futOgefiiite.

itinlAirbracblO, nt.

od. itnot-Worari),
—
tn. --(e)4, —e, = amphibrachys.
= Amphiktyonen.
iintObiftbornen,
amphimacer,
MitObilitacer,
creticus (—
—). ilintP4iPo'bett, 4M. .---amphipoden (dieren met tweeerlei voeten).
itnt0bitbea rter, j. = amphitheater.
amPtittbeatrarlifeb = amphitheatersgewijze.
Mnpbitrirte, = Amphitrite. ituttitirtriwn,
= Amphitryon; horendrager; een mild
gastheer.
ren, = amphora, een
Mit'Obera,
groote kruik met 2 hengsels.
—, —en, = amplificatie,
itinPlifitation r,
uitbreiding. atuPlift3te'ren,
(0.) =
= ampliamplificeeren.
b).
tude: omvang, slingerwijdte.
--n, = ampulla, een flesch.
ifittpulle,
—, —en, = amputatie.
itinPutationr,
autputte rren, icb in. (f).) = amputeeren.
= meerle, rnerel.
itnt'fet, tu.
—(e)li, Vfmter, = ambt, beroep, post,
betrekking, plaats, bediening; kantoor, bureau ;
ministerie(bureau); mis; avondmaalsplechtigheld: bon Vfmtanegen = ambtshalve; 1)0 Vt.
bev filffet = macht of recht der sleutelen;
ein 91. antreten = een ambt aanvaarden, in
een betrekking gaan; bad ift nic4t meitte?,
Vitnt(e) = dat is mijn werk niet; tn0 beitte,6'
Vtmt(e)?., nit* ift, (be) taf beitten Tortuit
bemoei u niet met een andermans zaken;
bad attivartige lit. = het ministerie van
Buitenl. zaken; bad Vt. Often = de mis bedienen; het avondmaal vieren. ifintrcben,
f. — 6,„ = ambtje, baantje, postje; emit
fette6 Vt. = een vet postje.
%Intel', le. —, —en, = schoutsambt, rechthuis.
= in dienst, in functie zijn.
antrtett,
, --en, = kloosterzuster of
ifint'fraii,
non, die een bediening heeft. antt'fret
ambteloos. itintbatO, f. = Vtintet. aintiorren,
f(*). (0.) = een ambt bekleeden, in functie
zijn. aintrlicb = ambtelijk, officieel.
mann, tn. --(e)6, .. )(elite, = baljuw, drost,
hoofdschout, ambachtsheer. itmtrmiinnin,
In. = vrouw van den baljuw enz. itnitrntanit:
= baljuwschap.
frbaft,
ititittvalter, f. = ancienniteit. Mitti:Vantritt,
us. = aanvaarding van een ambt, in-functietreding. %nitOr aittualt, = ambtenaar van
't openbaar ministerie, kantonsprocureur.
MnOrbefugniL tn. = bevoegdheid.
= officieel rapport, ambtelijk verberirbt,
slag. MtiOr befebeib, m. officieel besluit.
linttevbeiverber, m. = die naar een ambt
dingt, kandidaat, sollicitant. itntOrbehier=
bung, Yu. = sollicitatie. itnitts rbeatri, nt. =
district, ressort, jurisdictie. itints3rblatt, j.
regeeringsblad, officieel blad. ititiO'bruber,
ambtgenoot , ambtsbroeder. itutto',
nt.
biener, = pedel, bode. %nits:Veil), =
ambtseed; an). auf feinen Vt. neOtert = de
verantwoordelijkheid voor iets op zich nemen.
MittO'eifer, ut. = dienstijver. itntWent,
ontslag, afzetting. aittOrfitbig =
bekwaam, geschikt, bevoegd voor een ambt.
itntOrfolge, = officieele ver volging: gehoorzaamheid verschuldigd aan een kantonrechter ;
opvolging, hierarchie. ifinWfrone od.itintsY=
ftibre, in. = heerendienst van de bewoners
van een district. itinOliibrung, in. = ambtsbestuur,, beheer. itmOrgebtibreit, 43f. =
kosten, gerechtskosten. itittO'nefilife, V. =
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inkomsten van domeinen ; gerechtskosten;
emolumenten. ihntegetyintniL f. = ambtsgeheim. itutO'Retyiitfe, In. = adjunct, ambtshelper. anttegentiijI = volgens het ambt,
officieel. Mntegenoffe, m. = arribtgenoot.
= kantongerecht.
Mntegeric*,
gefttiifte, V. = ambtsbezigheden. Mute=
= officieel, plechtig, deftig gezicht.
Befit*,
= gezag, officieele bevoegditntt'netnalt,
heid. atntte0anbtung, = officieele daad,
ambtshandeling. itintetyruptinann, m. =
kreitscommissaris. itinteitatt = 91mtbatO.
= ambachtsheerlijkheid.
Mittel-n*0er, = die een ambt bekleedt,
ambtenaar. ifintetteib, f., ifintefteittung,
ambtsgewaad, ambtskleeding.
fitftett, q3t. = gerechtskosten, officieele uitgaven , bureaukosten. itnttenttene, =-%tnOgefic4 MntentifOraurk nt. = ambtsmisbruik. ifintettac4folger, m. = opvolger
officieel
in een ambt. itmtelierfon,
beheer van een
persoon. ituttePtiene,
publiek domein; ressort, district. 2int0',.
= ambtsplicht; ambtseed. antwz
jtidjtig = ressorteerende onder een kanton= ambtsexamen.
gerecht. itutteprobe,
= lid van een rechtbank.
Mnterat,
itmtereife, to. ambtsreis. Mitterisbter,
nt. = kantonrechter. ituttefttreibett, f. =-officieel schrijven. itutWAreiber, tn. =
griffier van een kantongerecht. itnttefieget,
1. = ambtelijk zegel. ittntejtutie, Yu. =--ambachtskamer, bureau. itnttetag, m.
zittingdag. ittntetatigteit, = dienst.
ifintetrartt, tu. = ambtsgewaad , ambtscostuum. Minteberriittung, tu. = anabtsbezigheid, functie. itinteberttiatter, =
beheerder van een publiek domein; ambachtsheer; plaatsvervangend kantonrechter. Mute=
bertnefer, nt. ambts- of plaatsvervanger.
m. = baljuw, ambachtsheer;
plaatsvervangend baljuw. iintWbogtei, =-waardigheid en ook kantoor van een Vfmtbogt.
ifintetioraiinger, m. = ambtsvoorganger.
= ambtelijke waardigheid.
itintetniirbe,
—e, = amulet.
iimutett',
amuzant.
ittniifentent' (spr.:
antiifant' =
.. ma) r. = amuzement. antiifie'ren,
iMin. (b.) = amuzeeren.
= amygdaline, amanMittmbatin',
delstof.
Wu, = aan; a. mit Daily : an ber Sattb
ftebett, borcben = aan den muur staan, luisteren;
ant Cfen, am Zircb fiten = bij de kachel, aan
de tafel zitten; kiitn tiegt am Nbein = Keulen
ligt aan den Rijn; ant Stabe; an ber *aide
geben = met een stok, een kruk loopen; am
3oben, an ber Wrbe tiegett, fiten = op den
grond liggen, zitten; Wenn iM an zorer Stette
Ware = als ik in Uw plaats was; ein kinb an
ber anb ffityren bij de hand leiden; an
einem rte iDobnen, teben = in een plaats
wonen, leven; am tofe teben = aan het hof
leven ; er fit 2ebrer an ber Meaticbufe = leeraar
aan de middelbare school; er fcbrieb an bet
eanb = bij den muur; teir iDotten un6 am
batten = wij zullen de rivier houden;
an einem jetfett fcbeitern = op een rots stranden; bet djnee fcbmitat an bet Sonne in
de zon; bie Reify ift an mit od. idj bin an bet
Neibe = het is mijn beurt; ift an mir au
befebtett = ik, heb te bevelen of het is mijn
beurt om te bevelen; ant i!eben rein = in
VAN GELDEREN Duitsclt
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leven zijn; am 'obe rein = op sterven liggen;
e?, tiegt am Zage = het is zoo hel per als de
dag, duidelijk; Cie finb am BiOen = U moet
spelen (het is uw beurt); icb tue ahe tuer
an mit ift = ik doe alles, wat ik kan; ift
Lein gut6 ,^)aar an iljm = er is geen goed
haar aan hem;
ift tticbt Sabt6 an ber
gallon Wercbicbte = er is geen woord waar van
de heele geschiedenis ; ift nicbt an ber =
er is niets van aan; ift nidjt an betn = volstrekt
niet; er btingt an reinem l8rubet = hij hangt
aan zijn broer, is aan ...gehecht; fidj an
einem Dergreifen, berriinbigen = zich aan iem.
vergrijpen; tiegt nut an ibm = het hangt
maar van hem af ; ettn. tiegt Mir am eraett =
iets ligt mij na aan 't hart; 6 tiegt mit nicote,
an bet S'acbe, ift mit nicbt?, an ber SaMe ge=
tegen = er is mij niets aan gelegen; er arbeitet
an einem Ubtterbucbe = hij werkt aan een
woordenboek; teiben, fterben an einer kranf
befit = lijden, sterven aan een ziekte; btt Oft
et)ter an bit je bent met gebreken behept;
ttrir foben an Om ben grofen teif = wij prijzen
in hem zijn groote vlijt; icf) tabte ntidj an ben
-rilcbten = ik verkwikte mij aan de vruchten;
icb freue mid, argere mid) an bierer acbe
ik verheug, erger mij (steeds) over deze zaak;
lid) an einem rticben = zich op iemand wreken;
Zeit netjtnen an bent iiffentticben &ben = aan
het openbare leven deelnemen; Oefatten,
pleizier,
fatten an einer -acbe Oben, finben
hekel aan iets hebben; an einer Sacbe aivelfetn,
beratbeifetn aan een zaak twijfelen, wanhopen ; an einem irre luetben = niet meet
-vceten wat men aan iem. heeft; einen an feinem
Wang erfennen = iem. aan zijn loop herkennen ;
icb retie an ber Scbrift, titer u. f. = ik zie
aan de hand, wie enz.; rebtiM an einem ban=
befit = braaf jegens iem. handelen; au= oil.
abnebmen an Welvicbt = in gewicht toe- of
afnernen; reicb, arm an areunben = rijk, arm
aan vrienden; rcb)Dacb am Weifte rein = zwak
van geest zijn; gefunb an 2eib unb Seete =
gezond naar lichaam en geest; aft an Z'qtbren -.---oud in jaren; einem an kentniffen nacb (gtelcb)
iteben, ilbertegen rein = in kennis bij iem.
achterstaan, met iem. gelijkstaan, boven iem.
staan; einen an etuteren Zotartgeniibertreffen =
iem. in uiterlijke voortreffelijkheden overtreffen ; Mange( an harem Wetbe = gebrek
aan contant geld; 6 febtt mit an einer Sacbe
het ontbreekt mij aan iets; ein 2iSive an9,-Rut =
een leeuw in moed; — am lUlotgen, am 91benb,
Ttittag, rape = des morgens enz. of op enz.;
am fotgenben Zane = op den volgenden dag;
ant Sonntag = op Zondag; ant erften = op
den eersten; am (nbe bet U p cbe = op het
einde enz.; ift an ber Beit ettu. au tun =
het is tijd enz.; 6 ift nod) frilb an bet Sett =
het is nog vroeg; er ram an meinem ,t.aure
Dottie{ = hij kwam mijn huis voorbij ;
et
fcbreibt am rcbOnften = het mooist; ro ift
Writ ant tiebrten = het liefst.
b. mit Accusatie: etib. an bie Sanb biingen =
iets aan den muur hangen; Pict) an ben fen
re4en = bij de kachel gaan zitten; etlu. an bie
anb fcbreiben = iets op den muur schrijven;
an bie 9.1rbeit geben aan het werk gaan;
einem ba?, Verret an bie Ketjte feten = iem.
het mes op de keel zetten; ,anb an einen
tegen = de hand aan iem. slaan; einem an bie
,anb geben = iem. in de hand komen, helpen;
bie Weibe fonnut
icb famine an bie
3
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ntic = ik kom aan de beurt; an einen benfen,
gtauben, febren = aan iem. denken, gelooven,
zich storen; fir!) an einen erinnern = zich iem.
herinneren; ficb an einen inenben = zich tot iem.
-wenden, an einen fcbreibett, einen Orief ricbten =
aan iem. schrijven, een brief richten; an einen
eine Bitte tun = aan iem. een verzoek doen ; ficb
an bie Mauer tefjnen aan den muur leunen;
ein Redjt an eine Sit* banen = reeht op een
zaak hebben; bad
auk grenz,t, ftiif3t an bie
Stabtmatter = grenst aan den stadsmuur;
au bad Zbor = tot aan de poort; einen an
bie 2uft feten = iem. de deur, het huis uit
zetten; bid an ben Wbenb = tot (aan) den
avond; — natje an (bie) 3ebtt dater ongeveer
daalders; an (die) tartfenb 9Natut = bij de
duizend man. Wbb: bon 4eute an = van nu af.
= anabaptisme. Mtn.:
Wttaba4tWnt10,
baOtift', nt. --en, —en = anabaptist,
dooper.
fttterMnret' (spr.: ..ko..), nt.
en, --en =
anachoreet.
ibtarbrunWittio (spr.:
kro ..), m.
.. men = anachronisme.
anagram.
--(e)6, —e
/tnttgrantitt',
—e anakoloeth: foutief
etnafotutiy, f.
gebouwde zin. itnatutittlytei,
—(e)n
anakoloethie.
anafreon'tift4 = anakreontisch: op de wijze
van Arakreon's lyr. poezie.
itnaleflen, $t. = analekta: gemengde opstellen.
— analepsis: genezing. %net=
etttate0V,
= analeptika: versterkende midleVtifa,
delen. anatetctifd = analeptisch.
analog', anato' llifrI) = analoog, analogisch.
—(e)n = analogie.
etnalogie1,
ga = analogon: sets overeenlogon, f.
komstigs.
= analyze: ontleding.
anattrfe, tn.
fcbin. (b.) = analyzeeren.
— = analytiek, ontbindingsleer
Itnaltrtif,
der verstandswerkingen. /tnaltrtifer, nt. —,
— = analyticus. anallytift4 = analytisch.
etniintie, tn. — = anaemie: bloedarmoede.
aniiintift0 = anaemisch.
U. ..naffe = ananas.
Witatta,
an'anfern, frbin. (b.) = meren, vastleggen;
verankeren.
= anapest
—).
MtaPiik, m. —(e*
anapaiftifc = anapestisch (viers).
—n = anaphora: herhaling
etnalrner, in.
van het beginwoord.
etnarriOe', tn. —, —(e)tt = anarchie. attar':
ttift4, attarc4illiirt) = anarchistisch. attar,
r4ifts, m. —en, --en = anarchist.
aniiirgern, fcbin. (fj.) : idj babe mit, eine Amid=
beit angetirgert ik heb me ziek geergerd.
anajtaliir4 = anastatisch: sappen afleidend;
anaftatifcbe Zructerei anastatische drukkerij,
om van gravures e. d. afdrukken te krijgen.
— = anaesthezie: gevoelloositniiftbefie,
heid.

Rtnatlytte,

--(e) , --e; etnatlylna, 1. —(s),

u. —ta = anathema. anatbematifie'ren,
fcbtn. (b.) = anathematizeeren, vervloeken,
in den ban doen.
(1).)
beademen, ademen op
an'atmen,
of tegen, aanademen.
Mutton'', nt. —en, --en = anatoom.
, —(e)n = anatomie. anato=
tomie', 11) .
ntie'rett, fcinu. (b.) = anatomizeeren.
— = anatoom, anatomicus.
to'ncifer, nt.
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attato'ntife0 = anatomisch.
—en, —en = anatomist.

itnatoutift', m.

att'ii#ett, fcbtn. (4.) = aanlokken, azen; beginnen te etsen.

an'augeln, fcbtn. (b.) einen = toelonken, oogjes
geven.

anibacfett, ftttn. it. ft. (f.) = aanbakken.
atebaiptett, fcbin. (b.) etin. = den weg bereiden
voor, den weg banen voor (verbeteringen e. d.).
fcbtn. (b.) = zich tot een bal
samenvoegen.
anibannen, fc41n. (b.) = vast tooveren; an eine
Sac* tnie angebannt fein = aan sets als vastgetooverd zijn.
an'banbeln od. anbattbeln, fc0w. (b.) (mit
einem) = aanleggen, beginnen (vrijerij).
aanbouw, cultuur, ontginning;
tit.
bijbouw, bijgebouw; vestiging (op nieuwen
grand). an'banen, (b.) = aan- of bijbouwen; aanbouwen, verbouwen; ontginnen;
flit a. = zich vestigen. ittybauer, nt. —s,
planter, kweeker; ontginner; kolonist.
bevelen, gelasten;
an'befefgen, fcbtn. (tj.)
aanbevelen; fic4
anbefobten fein fallen =
sets ter harte nemen.
=
iftt'begittn, nt. = aanbegin, begin; non
van den aanvang (der tijden) af.
antbebalten, ft. (b.) = aanhouden (niet uitdoen).
attbei' = hierbij, ingesloten, nevensgaand,
bijgaand;
bie bertangten Oftrber = hierbij
de verlangde boeken.
= aanbijten, bijten in of aan;
att'beifon, ft.
bijten (aan het aas); ontbijten (na het vasten).
an'belang = anbetreff. an'belangen, fc4tu.
(b.) = betreffen;
mic4 anbetangt = wat
mij betreft.
an'bellen, fcbtn. (b.), einen = aanblaffen.
an'bequenten, fcWn. (tj.) = schikken, passen.
*I) einer Sarbe
= zich schikken naar sets.
an'berannten, fcbin. (b.) = vaststellen, bepalen
(een termijn bijv.), beleggen (een vergadering).
.Itteberanntung, tn. —, —en = vaststelling,
het bepalen, beleggen.
ansberegen, fcbrii. (b.) = voornoe'men.
ansbeten, fcbin. (b.) = aanbidden. an'betett=
Wert, an'betetOluftrbig = aanbiddenswaardig. etn'betung,
—, —en = aanbidding.
= aanbidder.
etn'beter,
itit'betracOt od. itnbetreff, nt.: in W. biefer
Sarbe = aangaande deze zaak, wat deze zaak
betreft. an'betreffen, ft. anbetangen.
an'bettein, ic4tu. (0.), einen = iernand (om sets)
bedelen.
etn'betung, tn. —, —en = aanbidding. an'be=
tunOltriirbig = aanbiddingswaardig.
eatibiegen, ft. (b.) -= buigen naar, aanbuigen;
aanhechten. ettt'biegung, tn. = aanhechting.
an'bieten, ft. (4.) = aanbieden; het eerste
bod doen (op een verkooping). itn'bieter,
— = die het eerst biedt, eerste bieder.
etn'bietung, —, —en = aanbieding, aanbod.
an'bilben, fcbiu. (b.), einem Oho. = iem. sets
pas gevormds schenken, geven, iem. daarvan
voorzien : bitbete feWobren
an = gaf Midas ezelsooren.
an'binben, ft. (b.) = vastbinden, aanbinden;
vastleggen, meren (een schip); einen (mit 18111,
men u. f. tn.) a. = iem. (bloemen enz.) schenken,
cadeau doen; (bei) einem einen Birett
schulden bij iem. maken; mit einem a. = met
iem. in twist geraken, met iem. beginnen,
ruzie maken; fur5 angebuttben kort aangebonden, kort van stof.

an'ballen
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nt. = het aanbijten, beet; het ontbijten; voorproefje: aas, lokaas.
an'btafen, fc4tn. (tj.) = zwart maken (met
rook, roet enz.).
an'Otafen, ft. (4.) = aanhlazen, aanwakkeren;
blazen (op een blaasinstrument), beginnen
te blazen, blazende laten hooren of aankondigen.
an'btatten, fc4tu. (4.) = aaneenvoegen, aan
elkaar klampen.
anibtauett, fc41-u. (4.) = blauwachtig maken.
an'biecten, fct)in. (4.), einen = iem. de tanden
laten zien.
= aanblik, oogopslag, gezicht:
auf ben erften = op het eerste gezicht,
met den eersten oogopslag; bei biefem
op dit gezicht. an`blitten, Tap). (0.) = aanblikken, aanzien, aankijken.
aniblinvin od. att'btin3en, fe41-u. (4.), einen
knipoogend aanzien, knipoogjes geven.
an'btitfen, fc4iu. (b.) = met tlikkerende oogen
aankijken.
an'btiifett, fc4i-n. (4.), einen = iemand aanbulken.
an'bobrett, fc41-n. (tj.) = aanboren, beginnen
te boren; ein gat a. = een vat opsteken;
einen (tun Oetb) a. = iem. (om geld) te leen
vragen; einen mit ettu. a. = aanhouden, trachten lam. voor een zaak te winnen, polsen,
vervolgen, zeuren.
an'boi3en, fc41-u. (4.) = vastpinnen, vastpluggen, met bouten of pennen vastmaken.
an'borben, fc4iro. (4.) = enteren, aan boord
klampen.
9.1n'but = Wngebot.
an'braffen, fdpu. (4.) = aanbrassen.
an'braten, ft. (f.) = even braden.
bruinen, bruin
an'brhunen, fc41-n.
worden;
= bruinen, bruin maken.
an'braufett, fc4tu. (f.) = aanbruisen.
an'brer4en, ft. (4.) = aanbreken, aansnijden,
beginnen
(I.) = aanbreken, beginnen,
komen.
an'brettnen, nor. (tj.) = aansteken; (f.) =
vuur vatten, ontbranden; aanbranden; ange,
brannt riec4en, fc4mecten=aangebrand ruiken,
smaken.
an'bringen, intr. (4.) = aanbrengen, plaatsen;
te pas brengen; verklikken, aangeven; einen
ect)ranf in einer Mauer a. = een least in een
muur aanbrengen, maken; feine Toc4ter a.
aan den man brengen; eine stage a. = een
klacht inbrengen of indienen; ein tuotit od.
gut angebrac4te Vort = een juist to pas gesproken woord, een woordje op zijn pas; iibet
misplaatst. Wn'brinaung, iv.
angebrc*
= plaatsing, het aanbrengen, verklikken.
Sn'brinner, = aanbrenger, verklikker,
aanklager.
= het openen (van een mijn):
itn'brult,
het aanbreken, beginnen, begin (van den dag
be,?, Zag6); begin van bedert.
bij y.: bei
= bedorven, aangestoken, rot.
itn'briiitigteit, tn. -, = bederf, verrotting,
rotheid.
an'briiOen, ftttu. (4.) = met beet water begieten.
an'briilten, fc4iu. (4.), einen = aanbrullen, toeof aansnauwen.
an'brummen, fc41-u. (b.), einen = brommen
tegen, op iem., iem. beknorren.
an'briiten, fcbtu. (b.) = beginnen to broeden;
een vuil ei.
eta angebratetef$ (ii

an'buntfen, fct)iu. (4.) = aanbonsen.
= ansjovis.
itruto'bW, to. -,
, -en, = ancienniteit.
einciennitht',
etn'banW, to. , en, = vrome aandacht,
eerbied, godsdienstige stemming, het in zich
gekeerd zijn, devotie, yroomheid; gebed:
feitte
batten od. berrict)ten = zijn gebed
doen. 1-u. = schijnvroomheld, huichelarij, kwezelarij, bigotterie. an'=
biitttetn, fcbtu. (4.) = den vrome spelen of
uithangen, kwezelen. an'bhcbtig = vroom,
in zich gekeerd, devoot ; oplettend. etn'baript=
gebedenboek, godsdienstig handbutt, f.
oneerbiedig, ongodboek. atebaci4OW
vruchtig. itn'bartjtiibung, to. = godsdienstoefening, vrome oefening. an'bacijOboli
anbact)tig.
f. = Andaluzie. c2Ittbatiffier, nt.
- in, in. = Andaluzier, Andaluzische.
= Andaluzisch.
=
anban'te = andante. iintan'te, f.
andante. anbantilto = andantino. 9..(nbattz
= andantino.
anti, f.
an'banern, fc41-u. (1).) = voortduren, aanhouden.
ftn'ben, q3t. = Andes.
an'benfen, unr. (4.) = aandenken, denken
over : beat einmat an ! = denk eens aan ! bent
mat einer an ! = stel je eens voor! ein'benten,
= herinnering, aandenken, gedachtents, heugenis; aandenken, souvenir, gedachtenis; punt Vt. an biefe Zat = ter herinnering
aan deze daad; in frifttem K. rein od. baben --nog versch in 't geheugen liggen of hebben;
fetigen, gtorrei*n %nbenfen?.,=--- zaliger, roemrijker gedachtenis.
arrber = ander; ant anbern Zage --= (op) den
anderen dag; einmat iiber bat anb(e)re =
telkens weer, herhaaldelijk; einer -um ben
anbern = om den anderen, beurt om beurt;
einen Zag urn ben anbern = om den anderen
dag; er ntac4t eine Zummbeit fiber bie anb(e)re
hij doet de eene dornheid voor, de andere na;
unto; anbern od. unter anbern onder andere;
iets anders; eit0 in P
ettue, anb(e)re
gerecbttet ,--- door elkaar gerekend; anb(e)-rer
Knfic4t od. anbern einn0 tuerben van meening veranderen; fict) einer anbern befinnen
zich bezinnen; auf ber anbern eeite = ander,
fei6.
iins berbar = veranderlijk , te veranderen.
itnberei', --, -en, = nuttelooze, herhaalde verandering. an'b(e)rerfeW - van
den anderen kant, anderdeels, anderzijds.
5.UnsbergefrOluifterfinb, f. neef in den
tweeden graad. att'berlei = van een andere
snort. an'berntal: ein a. = een anderen keen.
anbern, fct)th. (tj.) = veranderen, anders maken,
vermaken; ic4 faun eP nicbt = ik kan er
niets aan doen; baP anbert bie 'ea* = dat
verandert de zaak; gefc4e4ene Zinge finb nic4t
au a. = gedane zaken nemen geen keen; (eine
atetigion, (eine ti-tfic4t = van godsdienst,
van meening veranderen; bad anbert ttic4t,t,
an bee Sa* = dat verandert niets aan de
= veranderen, anders warden;
zaak. firb
bad Vetter anbert fist = veranderd; er ttat
fic4 fetyr geanbert = hij is erg verandert :
tart fic4 baron nicbt?, merit a. = daar is niets
meer aan te veranderen, to doen.
att'bernfa0 = anders, in het andere geval.
an'bernteit = anderdeels, anderzijds.
anders, op een andere wive, veran'ber
schillend; rid) a. befinnen = van meening
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veranderen; a. at, = anders dan (of als);
niemanb a. = niem. anders; irgenbtoo a. =
ergens anders; tnirb nod gang a. footmen =
het zal nog wel anders worden; tuenn a. od.
tno a. = tenminste als, mits. an'berOen:
fenb = andersdenkend.
an'berfeW = anbrerfel0. an'berfto = ergens anders, elders; an'beriMuolier, = ergens
anders vandaan, van elders. att'bertotAin =
ergens anders of elders (been).
an'berttiatt,
anderhalf; anbertbatb Stunben
(ook: anbertbatbe Stunbe) = 1 1/2 uur. anbert:fiatibig = (in verhouding van) 1:11/2.
fin'berung, tn. —, —en, = verandering, wijziging. itniberunOtiorfc4tag, m. = wijzigingsvoorstel, amendement.
an'bertuartig, an'berioeitig ander verder;
elders, ergens anders. = an'bertuart0.
'
anibenten, fcbbo. (b.) aanduiden, aanstippen;
te verstaan geven; aanwijzen; voorspellen,
aankondigen; einen ettn. (gericbtticb) a. =iem.
lets aanzeggen, beteekenen. itn'bentung,
= aanduiding, aanwijzing; toespeling; aankondiging, voorspelling; aanzegging. an'beu=
tunOlueife = bij wijze van toespeling, in
't voorbijgaan.
an'bic4ten, fcbin. (b.), einem ettn. = iem. lets
toedichten, aanwrijven, toeschrijven. /fnibirt:
tong, = toedichting, aanwrij ving, aantijging.
an'bonnern, fcbtb. (b.), einen iem. met
donderende stem aanspreken; aanbulderen;
el ftaub tnie angebonnert ba = htj stond als
door den bliksem getroffen.
andoren, malrove.
an'born, nt.
aan (jets) vastdrogen.
an'borren, fcbtn. (b.)
= aandrang, drang; toevloed,
itn'brang,
menigte.
Witbre'a, nt. = Andreas, Andries, Dries.
ifnbreaareu3=St.-Andrieskruis.itubretc0=
orben, m. = Orde van St. Andreas.
aandraaien (op de
an'brecOfetn, fcbiu. (lj.)
draaibank); feine kteiber ften ibm hde any=
brecbfett = zijn kleeren zitten (hem) als aan
't lijf gegoten, geschilderd.
an'brelyn, fcbtu. (tj.) = anbrecbfetn ; einem eine
%ale a. = iem. bij den neus hebben, een loer
draaien, voor den gek houden.
an'brefr4en, ft. (b.) = beginnen te dorschen.
an'bringen, ft. (f.) = aandringen, dringend
naderen; auf ben B= dub a. = op den vijand
aan- of indringen. an'bringtic4 = etc- and
aufbringticb.
an'broOen, fcbtn. (b.), einem ctn.). = iem. met
lets dreigen. itit'broOung, = bedreiging.
an'braciett, fcbtn. (lj.) = aandrukken, aanduwen.
an'buften, fcbtn. (lj.), einen = zijn geuren naar
iem. zenden.
— = AeneIde: lied van Aeneas.
an'elfern, fcbtn. (b.) = aanmoedigen, aanwakkeren, aanvuren. itn'eiferung, = aanmoediging.
ott'ettpten, fcblro. (0.), einem ettn. = iem. jets
eigen maken, in eigendom bezorgen; filly a. =
zich eigen maken, zich toeeigenen. %Wein,
hung, tn. —, —en = het toeeigenen, eigen
maken, toeeigening.
aaneen. samen; aan elkander;
aneinansber
a. fteben aaneenkleven of -plakken ; a. gren:
ant
aan elkaar grenzen. itneinan'ber:
fagung,
samenvoeging. aneinan'ber:
batmen%) samenhangend.
—, —It = anecdote. attefbosten:
itnefbole,

antanyit.

artig od...:4aft = anecdoteachtig. ftnefbolen::
= anecdotenjager.
lager,
an'efetn, fcbin. (b.) = afkeer wekken, inboezemen; bad efett nticb an = daar heb ik een
hekel aan, daar walg ik van.
ititeningrctlgr, m. = anemograaph: windteekentoestel. fitnemo 'ne,
—n = ane—e ane moskoop.
moon. attentOfftV,
an'emPfeffien, ft. (1).) = aanbevelen. ein'emp:
fetitung, In. = aanbeveling, reclame.
an'erben, fcbtu. (b.) = bij overerving geworden,
ten deel vallen; aangeboren zijn: angeerbte
Zorurteite = overgeerfde of aangeboren vooroordeelen; bad ift ibm angeerbt = dat is hem
van nature eigen, heeft hij van zijn ouders.
itn'erbieten, f.
--; /Inerbietung, la. —,
—en = aanbod, aanbieding.
an'erfannt = erkend, welbekend. attierfattru:
terntafxn (zooals) algemeen erkend (wordt).
an'erfennbar te erkennen, toe te geven.
an'erfennen, unr. (b.) = erkennen; toegeven;
gefetticb a. = legitimeeren, wettig erkennen;
nicbt a. = verloochenen; bad lerbienft a.
de verdienste erkennen, waardeeren. an'et,
fennenb = erkentelijk; met waardeering.
ani erfennenftiert = prijzenswaardig.
erfenntniL 1. = erkenning. ifn'erfennung,
tn.
erkenning; waardeermg.
itnerolW, f. —(e) , —e = aneroIde-barometer.
an'erfrOaffen, ft. (b.) = geboren doen worden
met; einem etin. a. = iem. lets bij de geboorte,
bij het scheppen schenken; bad ift Om =
aangeschapen, aangeboren.
an'er3eugen, fcbtn. (b.), einem ettu. = in iem.
lets doen ontstaan.
an'eriiie0en, ft. (lj.) :.-_- door de opvoeding
schenken; bc0 ift itjm aneraogen = daar is
hij in opgevoed.
=zenuwzwakte. itneurtO'nta,
itneurie',
f.
—ta u. ..men = aneurysma, slagadergezwel.
ani faMetn, fcblv. (b.) = aanwaaieren.
ansfarben, fc0tu. (b.) aanblazen; aanwakkeren,
aanstoken, aanvuren.
an'fabein, fcbin. (b.) = aanrijgen; ein 0e113rdcb
a. = een gesprek aanknoopen, aan den gang
maken.
att'fabrbar = aanvoerbaar; toegankelijk, genaakbaar (van een kust). an'fOren, ft. (tj.) =
(goederen) aanrijden, aanvoeren; einen a. --,--aansnauwen, toesnauwen, barsch toespreken,
uitvaren tegen; (f.) = aankomen, komen aanrijden of aanvaren; gegen od. an etin. =
tegen lets aanrijden of aanvaren; bie Oerg=
inerfer fabren an = gaan in de mijn. 9.tw:
= het aanvoeren; aansnauwen,
faOren,
uitvaren. /Itt'fatirfMari)t, nt. = ingang (van
= aankomst, nadeeen mijn). ftnIalyrt,
ring; het binnengaan (in de mijn), neerdalen.
m. = val (tegen iets); aanval, schok;
erfgoed; het neerstrijken (van vogels op jets).
an'fallen, ft. (b.) = aanvallen, bestormen,
overvallen, aanranden, aantasten; ten deel
vallen, toevallen.
fiinge = aanvang, begin ;
iln'fang, m.
= in 't begin; bon W. an =
int W. od.
van 't begin af; born aunt nbe = van
begin tot einde; W. ,5'anuar = in het begin
van Januari; ben W. macben = een begin
maken, den eersten slap (hien; feinett fit.
nebnten = beginnen, ontstaan; atter
ift
alle begin is moeilijk.
fciver
an'fangen, ft. (b.) = aanvangen, beginnen,.
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a,anleggen, ondernemen; 6 fangt an au regnen =
het begint te regenen; tnieber bon born a. =
van voren af, op nieuw beginnen; er fing
bamit an, baf3 er = hij begon met te ...;
bon Fi3ofitif a. = over politiek beginnen, gaan
spreken; ein Oefcbiift a. = een zaak beginnen,
oprichten; ben ;_etbaug a. = den veldtoeht
openen;
ungefcbicrt a. = het onhandigaanleggen, aanpakken; icb Ineif3 nidjt,
ieb a.
Toff ik weet niet, wat ik moet doen, beginnen; inc0 fod icf) mit aft bem Oefbe a. =
wat moet ik met al dat geld uitvoeren? 6 ift
tticbN mit Om anaufangen = er is niets met
hem to beginnen, te doen, uit te richten;
Streit, ,t■ aber, Arieg a. = ruzie, twist, oorlog
beginnen, gaan maken. itwfanner, m. —t',
= beginner, beginneling, eerst beginnende,
leerling. atilangfir4 = aanvankelijk, norspronkelijk, eerst, in het eerst, in 't begin.
an'fangt4 = eerst, in 't begin; gfeicb a. =
van het (eerste) begin at
ittilangOur4ftatie, m. = beginletter; groi3er
= hoofdletter. 2ttilattOgefr4toinbigfelt,
tn. =beginsnelheid. 92n'fatiOgriinbe, V. =
beginselen. iinlangOette, = eerste regel.
an'farbett, Irbil). (b.) = verven, schilderen;
kleuren (wijn enz. en ook fig.).
an'faffen, fd)u). (b.) = aanvatten, aanpakken,
aangrijpen; a. beffen od. mit = een handje
helpers; ein Scbauber fait inicb an = een huivering overvalt mij.
an'fauten, fcbtu. (f.) = gaan rotten, aansteken;
angefaufte, Zbft = aangestoken fruit.
aniferOtilar=betwistbaar.an'teMten, ft.(b.)=
aanvallen, betwisten (een testament bijv.);
bestrijden (een meening bijv.); verontrusten,
bekommeren: We, ficbt hid) an? = wat hindert je? wat wil je toch? icb faffe mid) bet
nit* a. = ik laat mij daardoor niet verontrusten, dat laat mij koud. itn iferijtung, lv.
—, —en, = bestrijding, betwisting; verzoeking, aanvechting.
anleiten, fc4tn. (ti.) = aa,nvijlen, beginnen te
vijlen.
vervolgen,
(fj.), einen
an'feinben,
vijandig behandelen. Zttleintunn, —,
—en, = vijandelijkheid, kwaadwillige behandeling.
anlertigen, fci-D. (b.) = vervaardigen, maken,
samenstellen, fabriceeren. iin'tertigung,
= vervaardiging, samenstelling.
(b.) = boeien, in de boeien
an'feffein,
sluiten; a. an (mit Ace.) vastklinken aan.
an'fetten, fcbtn. (b.) = met vet besmeren,
smeren.
an'teuri5ten, fcbtn. (fj.) = bevochten, bevochtigen, nat maken. ffit'fetiMtting, , en, =
bevochting, bevochtiging.
anleuern, Wm (b.) aanstoken, opstoken
(een fornuis bijv.); aanvuren, aanwakkeren,
aanstoken, aanhitsen, aanmoedigen. itnlenc=
= aanvuring, aanwakkering, aanrung,
hitsing.
att'flantnien, fcbtn. (b.) = branden (aan de
oppervlakte); doen ontvlammen.
aanvladderen.
an'flattern, fcbln. (f.)
an'fieMtett, ft. (i).) = aanvlechten, vlechtend
samenvoegen.
an'ffe4en, fcbut (b.), einen = iem. smeeken,
bidden; einen um efin. a. = iem. om jets
smeeken; jets van iem. afsmeeken, inroepen.
ftn'ffeijung, —, —en, = smeeking, aanroeping.

maim.

aangrijnzen;
an'fietftten, fcbto. (b.), einen
de tanden laten zien.
an'fficien, febtn. (fj.) = aanlappen.
att'ffiegen, ft. (1.) = aanvliegen, komen aanvliegen; an ettn. = vliegen aan of tegen
iets; eh ffiegt ibm aff6 an = alles waait
hem aan.
atilliefgn, ft. (f.) = aanvloeien, aanstroomen.
fcbln. (b.) = aanvlotten (hout bijv.);
aanslibben, aanspoelen. - ,
—en, = het aanvlotten; aanslibbing, aanspooling.
= vlucht, plotselinge opstijging;
%tiling,
zweem, waas, aanvechting.
an'fluten, ROW. (f.) = aangolven.
itn'forberung, tn. = vordering, eisch, aanspraak; bobe Knforberungen an einen fterfen,---hooge eischen aan iem. stellen.
an'fornten, fcbtu. (b.) = (een hoed) op den
(hoed)vorm zetten, trekken.
itit'frage, = aanvraag, navraag, onderzoek,
interpellatie; bei einem tuegen cheer Sadie W.
tun od. batten = iem. omtrent een zaak om
inlichting vragen; eine 21. an hie Regierung
fteffen = een interpellatie tot de regeering
richten ; de regeering interpelleeren. an'fra=
gen, fcbtn. (b.), bei einem nacf (tnegen) diner
od. nut erne Sacbe = iem. naar jets vragen,
rich tot iemand om inlichting omtrent jets
wooden.
= beknagen, vreten aan;
anlreffen, ft.
invreten.
an'frieren, ft. (f.) aan (iets) vast vriezen.
an'irifotten, fcbtn. (fj.) = ververschen; bevochtigen; opfrisschen (de herinneringen aan ...).
ein'frifc4er, m. = ververscher. itn'friffte:
fat f. = koelvat, koelketel. Sn'frifelyung,
lv. = verversching; aanwakkering.
an'frijftein, fcbin. (b.) = huiverig maken.
an'ffigen, fcbtn. (1.) = aanvoegen, voegen aan;
tn. = aanvoeging,
aanhechten.
aanvechting.
fcbtn. (b.) voelen, bevoelen, betasten; einem env. a. = iets aan iem. voelen;
etin. fiibft fief} raub, Ineicb an = jets is raw,
= het
zacht op het gevoel.
aanvoelen, betasten.
^ttt'f Ulj r, to. = 't aanvoeren, aanbrengen; de
aanvoer. an'ffifiren, icbtu. (fj.) = voeren,
leiden, aanvoeren; aanbrengen, aanvoeren;
[einen our Zugenb a. = in deugd groot brengen , opvoeden]; — bedriegen, beet nemen:
ficb a. faffen = er in loopen; — aanhalen,
= iem. tot (als)
citeeren : einen att OeifPief
tn. = aanvoervoorbeeld stellen.
der, leider, bevel hebber, chef. /itt'fiiiirting,
= aanvoeging, leiding, directie, bevel;
voor-den-gek-houderij, bedriegerij; aanhaling.
%nliiitrungNeir4en, f. = aanhalingsteeken.
anliiffeit, icOrr. (b.) = aanvullen, vullen, opvullen; fist) a. = vol rakers, zich opvullen,
zich vol proppen. ftn'fiiitung, = aanvulling.
= aangifte, verklaring, opgave;
titt'gaile,
schets, plan, ontwerp (van een huis); nail)
feiner = volgens zijn zeggen, verklaring.
an'gatietn, icOtu. (0.) = aan de vork steken.
an'gaffen, fcbtu. (b.) = aangapen, als een
botmuil staan kijken. Sn'gaffer, m. = (aan)gaper, botmuil. /in'gaffung lv. aangaperij.
aan- of toegeeuwen,
att'giitpten, fcbin. (b.)
-gapen.
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an'twben, ft. (h.) = aangeven, aandoen (kleeren
bijv.); aangeven, opgeven (de waarde van
jets, waren, zijn naam, den toon (eig. en fig.);
voorgeven, zeggen; aangeven, aanbrengen,
verkljkken, beschuldigen, aanklagen; fein
a. = zijn spel bekend maken, declareeren;
cum. beginnen te geven (in het spel); doers,
uithalen (Linfinn, buntne6 ,3eug); [in betaling
geven; voorstellen; aanslaan (van snareri)].
lini getler, =ftangever; maker, uitvinder,
ontwerper; aanbrenger, verklikker, aanklager.
ftntwilercii , ---, en = aanbrengerij, verklikkerij. an'twilerifri) = vindingrijk, khkachtig.
itifnettimbe, ¶. = geschenk, verjaargeschenk.
ani netiiirn zoogenaamd, gewaand, vermeend.
nni getioren = aangeboren, van nature eigen,
ingeschapen.
eerste hod; aanbod.
an'Rettreirbt = aangebracht; geschikt, op zijn
plaats.
anigebethen, ft. (1).) einem = ten deel vallen;
einem atm. taffen = iem. jets toestaan, gunnen, schenken.
lin'twbcnten -= %nbettfen.
aninenangen (ange.Oen).
an'twavffen (anniefien).
itni net)ange, 1. = hanger, hangend sieraad;
hangpenning, amulet.
anineneitert = aangeschoten, dronken.
rich wenden tot, rich
an'actien, ant. (1).)
vervoegen bij, naderen; aangaan, betreffen,
allen; ondernemen, wa,gen;
interesseeren; laanv
= jem. jets
komen over]; since mit ',Bitten
= om jets ververzoeken; rinse am ebb.
roeken; bah geht mich nicht6 an dat raakt
mij niet, daar heb ik Diets mee te maken;
(1.) aankomen; angegangen fontmen = komen
taan)loopen; aangaan, beginnen; kunnen,
mogelijk of geoorloofd zijn, gaan: aan(gaan)
kunnen; aangaan, beginnen te branden; bederven, aangetast worden; [gelukken]; bah
xt'on5eri, bie ("'cfnite geht an = begint; ba6 geht
nicht an = dat kan niet, dat gaat niet; bah
,c5ot3 Witt niciit a. = wil niet branden; bah geht
an = dat gaat nog al; angegangene6 leijdj =
aangaand,
bedorven vleesch. an i nenenb
betreffend; beginnend, aankomend: ein any=
jong dokter; ein angehenber
het/bet
een novitius; ein angehenbet
931i3nch
jgsr = iem. die in 't begin van de veertig,
vooraan in de veertig is; du angehenber
mann = aankomend zeeman.
Nnitieniinfc
an'twfOren, fidjlti. (4.) toebehooren, behooren
aan of tot; verwant zijn met. an i gebbrin =
behoorende bij; verwant met; meine aingehi3=
linen = mijn verwanten, de rnijnen; mijn
menschen, onderhoorigen.
In. = verwantschap, onderhoorigheid.
aanspuwen, aankwijlen;
an'acifent, jchin. (h.)
belasteren.
%inlet, Yu. , n = scharnier, hcngsel (van
een deur); (visch)haak, angel, hock, hengel:
stift, spil; angel (van een mes, degen enz.):
6mi1chen Ziir unb fteden tusschen twee
vuren, in de klem zitten; man nut i3 ben
urger nicht aivildi en l'ftx nub fteden =
men moat niet tusschen man en vrouw
spreken.
an'actantwn, jch/u. (h.) = aankomen.
= deur- of vensterhengsel.
itni twit)ant),
= vischlood.

angiolgu.

%ni twit), 1. = handgeld, goodspenning.
an'oetenen = aangelegen; rich ettu. a. fein
tajjen = rich aan jets gelegen laten liggen,
rich jets ter harte nemen, rich your lets
interesseeren. itnitwiegentwit,
aangelegenheid, zaak; ich fomme in inichtigen Wnge=
tegenheiten = voor gewichtige zaken. anifw:
legend-id = dringend, belangstellend, innig;
=ft = zeer dringend.
9.intl i (e)ter, in. —.6, — = hengelaar.
an'geffijrntig = haak- of hoekvormig.
= Angelica, Engel; engelwortel,
iinacitita,
angelica.
iinigetteine, in. = hengel- of vischsnoer, lijn.
= Angelen.
%ni acin,
an'twin, jchin. (h.) hengelen (eig. en fig.).
anigctithen, ichiro. (h.) = plechtig beloven.
etnigeWbnW, 1. ifn igelainng, In. = gelofte,
plechtige helofte.
=
=aspunt. iin'twiritte,
ilnigetPunft,
hengelroede, hengel.
itnigeffarOfe,m.=Angelsaks.an'tleffiirMirfj=
Angelsaksisch.
itit'llefftern,
=
itnigeffrimur,
= poolster.
%ni ncitt, f. = Angelus.
ani netiveit = wagenwijd; bie 72iir tteOt a.
offen = wagenwijd open.
ani genteffen = passend, geschikt, gepast;
beantwoordend (aan), evenredig (met): jeinern
flitter a. = strookende met zijn leeftijd.
noneffeninit, fn. = geschiktheid, gepastheid;
evenredigheid.
an'twnenin = aangenaam, lief.
aangenomen , gesteld.
ani genommen
weide, grasland, grasveld.
%teller, en.
an'twrifien = dronken, aangeschoten.
anigefeinn = aangezien, daar; gezien, voornaam, geacht, aanzienlijk; a. jein = in aanzien
staan.
anigefeffen = gevestigd, gezeten.
itni twfittt, 1. = aangezicht, gelaat, gezicht;
het zien, gezicht, aanblik ; etnen bon a. fennen =
jam. van gezicht, van aanzien kennen. an'tw:
firiW mit Gen. = in het gezicht (van), in
tegenwoordigheid (van), ten aanschouwe (van),
ten aanzien Ivan), voor.
ani geftammt = aangeerfd.
aniqeftrenot = ingespannen, vermoeiend,
zwaar.
an'twtritnfen = aangeschoten, dronken.
angeivii4nen, fc0I-u. (l.), einem an:). = iem.
= gejets aanwennen. ifit'acitiofjnOcit,
= hebbelijkheid.
woonte; iihte
ring, In. = het wennen aan; gewoonte.
anigiefien, ft. (h.) = gieten aan of tegen;
begieten, bevochtigen; aaneengieten; loin an=
gegojjen filbert = als aan 't lijf gegoten zitten.
etwateitten, ft. (b.) = gelijkmaken, assimileeren.
%nailer,
= 9tngefer.
itnaticie4 inu0 =
anglitainifri)
Anglikaansch.iinntitanlivintO, —, ..men=
anglicanisme.
anigtiumen, ft. (h.) = aanglimmen, ontvonken, aangloeien.
fchtb. (h.) = anglizeeren, kortstaarten (een paard).
—,
.. men = anglicisme.
—it = Anglomaan. efit:
%nnitintaine, in.
—, --(e)n = Anglomanie.
qtontanici,
jchin. (h.) = aangapen met groote
oogen.
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fcWv. (i.) = aangloeien, ontgloeien,
rood gloeiend worden.
iingo'rafatle, in. = angorakat.
an'greifbar aantastbaar. aware/fen, ft.
(f.) = aantasten, aanpakken, aanraken,
Over 43ecb angteift, befubett ficb = wie met
pek omgaat, wordt er mee besmet); aanvullen, aantasten, aangrijpen (den vijand); bestrijden (een testament, een meaning); beginnen,
aanpakken, ondernemen (een zaak); aanspreken (gelden, een kapitaai); vermoeien, verzwakken, aangrijpen, aandoen (de oogen, de
borst, het gemoed); einen an bet bre a. =
iem. in zijn eer aantasten; einen bei feiner
fcbinacbett Ceite = iem. in zijn zwak tasten;
etin. beim recbten Bipfet a. = iets bij hat
rechte eind aanpakken; icb flit* mice febr
angegriffen = ...zwak; angegriffen augeben =
er lijdend uitzien; fetbit mit a. = zelf de
handen aan het werk slaan. fid) a. = zich
aangrijpen, zich Oink inspannen. an'areifertb
aanvallend; aangrijpend, vermoeiend.
aanvaller.
fer,
art'gremen, fcbru. (b.), an etin. = grenzen aan,
belenden aan. an'oren3enb = aangrenzend,
belendend; naburig.
I/War/if, tn. = het betasten; aanval, aantasting, bestorming; greep, handvat; begin: OW.
in 2t. neljmen = jets onder handen nemen.
(een werk) op touw zetten. itn'griffeolowne,
to. = kolonne van aanval. ifit'arifferieg,
ut.
aanvallende oorlog. iitigriff4fMritt,
= aanm. = stormpas. att'grifffteile,
vallenderwijze.
an'grinfen, fcbin. (b.) = aangrijnzen.
an'griumen, fcbtro. (b.) = aanknorren, toebrom men.
—, Ofnafte = angst, vrees, benauwdItitgft,
held, ongerustheid; in 91., in taufenb 9Ingiten
fein = in angst, in duizend vreezen zijn, duizend angsten uitstaan; mit ift angft unb barge =
ik ben in angst en vreezen; (angft Fein, teerben,
macben = bang zijn enz.). anglrbettommen =
door angst beklemd. anaft'erfilftt = vol angst,
bang. iingfraefii4t, I . = gevoel van angst.
Ititalfgelebrei, I . = angstgeschreeuw. /Waft':
bale, m. (er ift ein) a. = (hij is een) haas,
bangerd. artg'ltinett, fcbin. (b.) = bang of ongerust maken, beangst maken, vrees aanjagen,
verontrusten; ficb Her, um einen, inegen einer
Sacbe 3/t = zich over iem. of iets doodelijk ongerust maken.
—en = kwelling, ongerustheid, angst. ititaft':
f. = eenig kind; ziekelijk kind. iittaft':
fidj = angstig, bang, vreesachtig, beangst,
benauwd; beschroomd, verlegen; verontrustend, angstig; angstvallig, overnauwgezet.
4iitqftlic4feit, —, —en = angst, vrees,
ongerustheid, benauwdheid; beschroomdheid,
verlegenheid; angstvalligheid.
it-ttoft'riAre, = kachelpijp (hooge hoed).
Itttalfruf, m. = angstkreet. iirtgltlittueik
m. = angstzweet. aitglrbolt = angstig, angstvol, bang.
aankijken.
an'gurfett, fcbin. (b.)
(b.) = aangorden.
an'nfirten,
= aangietsel.
Itn'imlb
anljaben, nor. (b.) = (kleeren) aanhebben;
einem ette. molten iem. jets kwalijk nemen,
twist zoeken met iem.; man faint ibm nicht
a. = men heeft geen vat op hem; men kan
hem Mats doen,

anbeimitelten.

an'barten, fcbiro. (b.) = aanhakken, pikken aan.
an'tiaften, fcbin. (b.) = vastzitten aan, vastgehecht zijn aan; einer Sacbe a. = aankleven.
an'biifetn, fcbtro. (tj.) = aanhaken (vrouw.
handw.).
an'baten, fcbin. (b.) = aanhaken.
an'beaftertt, fcbtn. (b.) = halsteren aan.
(de honden) koppelen.
an'batfett, fctin. (b.)
Itivbatt, m. = steun, steunpunt, vasthou,
houvast; rustpoos ; halt.
an'battett, ft. (b.) = houden aan of tegen;
aanhouden (een dief, goederen); tegenhouden
(een paard), stil laten staan (een machine);
aanhouden (een toon); einen our 9trbeit a. =
iem. aansporen, aanzetten, aandrijven om to
werken; ophouden, stilstaan; voortduren,
aanhouden; bei einem um etin. a. = iem. om
iets verzoeken; um ein 9Ntibcben a. = aanzoek
doen, vragen; um ein Vtmt a. = najagen,
dringend solliciteeren. an'battenb aanhoudend, voortdurend; volhardend.
houvast, bout, kram.
ffit'batter, m.
steunpunt, hechtpunt;
Itit'40144milft,
halt; aanknoopingspunt.
an'biintutern, fcbto. (b.) = aanhameren.
aanhangsel
9Cnbange
Itnlyang, m.
(van een geschrift); aanhang, partij, aanhangers. an'bangett, ft. (1.) = hangen aan, aanhangen, toegedaan zijn; ein gaiter efiter
bangt ibm an = kleeft hem aan.
an'biingen, fcbin. (ti.) = aanhangen, aan (lets)
doen hangen, vastmaken ; einem einen Scbimpf,
einen Vroa6 a. = smaad, een proces aandoen,
her gate bie Scbette a. = de kat de bel aandoen; (iets bij een brief, een uitgang aan een
woord) voegen; ficb an eine 43erfon a. = zich
aan iem. hechten.
an'bangenb = aanhangend, aanklovend.
aanhanger, partijganger.
Itn'Oanger, m.
Ibt'biittgefitbe, in. = achtervoegsel.
battnig = aanhangend, bijbehoorend; beim
od. bor Chericbt a. = aanhangig. cm'biirttatirb
(einem od. an einen a.) = aanhankelijk, toegedaan, trouw. ittybiinglirbfeit, —, —en =
aanhankelijkheid, gehechtheid, genegenheid.
I.— = aanhangsel, hangmunt, hangend versiersel.
I/11'0mb, m. = adem; aanblazing, aanademing; zweem. an'baurben, fcbin. (1).) = ademen, blazen op; lair angebaud)t (bon arben) =
zeer dun, als een waas; bon giittticbent Feuer
angebaucbt = door een goddelijk vuur bezield.
an'I,auen, ft. cc. fcbin. (tj.) beginnen to houwen, to hakken; 93aume a. = merken (met
de bijl).
an'bhufeitt, fcbin. (tj.) = op hoopjes leggen.
an'bäufen, fcbto. (tj.) = ophoopen, opeenhoopen,
opstapelen, verzamelen; lic4 a. = vermeerderen, zich opstapelen. =
ophooping, opeenstapeling.
an'beben, ft. (b.) = opheffen naar; [aanhetien,
beginner)].
an'beften, fcbin. (b.) = aanhechten, vastmaken,
hechten; aanplakken, aanslaan.
cm'beiten, fcbto. (tj.) = aaneenheolen; (I.) =
weer aan elkaar groeien.
an'beinteltt, fcbiro. (b.): 6 tjeimett micb bier
an = ik gevoel mij bier als thuis.
anbeint'fatten, ft. (f.) = ten deel vallen, toevallen, to beurt vallen. anbeint'geben, ft. (b.),
overlaten:
attbeint'fteiten, fcbin. (0.)
ftette ,bnen bie
ntfcbeibung anbeint = ik
laat de beslissing aan u over.
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attrubein.

aan- of betrouwen. ateferfeft = ankervast (v. d. grond).
an'tetraten, fcbtu. (b.)
ankerblad. anlerfiirmig =
an' eifitig, ficb a. macben OW. au ton = zich terftiege,
ankervormig.
verbinden, zich sterk makes jets te doen.
an'betfen, ft. (b.), einem OW. = iem. helpen ilifierilfiitteruttn, tn.; :getb, 1.; :nruttb, tn. =-ankerlikussen (of: -voering); -geld (of: ankeiets aan te doen.
rage); -grond.
an'benfett = anbiingen.
:fette,
tot
bier,
tot
nu
toe.]
tit'ler1119afett, tn.; :bafpef,
=
[anber' (anbeiro)
att'betien, fcbin. (b.) einen tirfcb = den bond :frett3, f. = ankerilhaak, -spil; -ketting (of:
kettingkabel); -kruis.
loslaten op een hert; aanhitsen (een bond);
ophitsen ; opstoken, opruien. Wirrtjetier, tn.= anlerio4 driftig, ontmeerd (van een schip).
an'tern, fcbtu. (1.) = ankeren, het anker nitaan- of ophitser, opruier, stokebrand.
4et3erei', tn. --, —en, aanhitsing, opruiing. werpen; voor anker leggen; verankeren.
=
--, —en, = VfnbeVrei.
2tnler11010, m.; :rer4t, 1.; =fir4ntieb,
ettt'bet3uttg,
anibeurfietn, ict)n). (0.) ficb ettn. = veinzen jets ankerliplaats; - recht; - smid.
kabel.
Wnlerfeti,
to bezitten.
=
att'begett, fcbtu. (tj.) = aantooveren.
etitlerlIfOi4e, m. ; =ftaltge, m. ;
ankerilklauw; - schacbt; - plaats.
attekieb, m. = aanval, de eerste stoot (bij
;
; :Aachen,
itnleriltau, 1.;
het schermen).
hoogte, heuvel, verhevenheid.
:3" m. =ankerlitouw (of: kabel): -spil (of:
windas)
;
-baak
(of:
boei);
-recht.
fcbtn.
(b.)
=
aanhalen,
inhalen
an'boten,
(scheepsterm); ophalen, optrekken. Ititi4atr. anletteln, fcbtu. (b.) = met een kettinkje
vastmaken.
tan, f. tros.
an'biirett, fcbtn. (b.) = aanhooren, luisteren attletten, fcbtu. (f).) ketenen, aan den ket-

naar; 1)(70 to fat ficb a. = dat mag gehoord
worden; einem ettn. a. = jets aan iem. hooren;
bc0 biirt 144 angenebm an = dat is aangenaam (aan) te hooren, dat klinkt mooi. itn':
biirung, tn. —, —en, = het aanhooren.
an'biipfen, feint). (1.), angebilt)ft fonunen =
komen aanhuppelen.
= anhydriet.
itnbObrit', m.
aniline. itnitinlifabrii, tn.;
itnitin', 1.
:farbe, n).; :rot, = anilineilfabriek; -verf;
-rood.
animalisch. attintatifie'ren,
aniutailifM
=
fcbtu. (b.) = animalizeeren.
animaliteit.
attintie'ren, fcbtu. (b.) = animeeren. anint04'
animeus: boos, opgewonden.
tr. = animoziteit.
—e, = anijs. ifttWaptefor. =
ifttW, in.
suikererwten.
anijsappel. 2ittW3urter, nt.
anizette.
—(?..),
ftnifetite,
attlaaen, fcWn. = opjagen; aanjagen, aandrijven; (f.) angeiagt fommen = komen aanjagen.
an'toMett, = in het juk spannen.
anliimpfen, icWn. (ti.) gegen ettn. = zich aankanten tegen, volhardend tegen iets strijden;
gegen ben S-turin a. = tegen den storm op-,
inworstelen.
anlarren, fcbiro. (b.) = op een kar aanvoeren.
itttlauf, nt. = aankoop; inkoop, troop. an':
faufett, fcbtn. (b.) =aankoopen; -OA irgenbina
a. = zich ergens vestigen (door aankoop van
grond). itttlaufer, aankooper, kooper.
I. %Inge, m. —n, —n, = zalmforel.
nek].
—n, —n,
H. [2tule,
III. [2tule, m. —n, = boter, vet].
= anker, ankerijzer; ben
21tt`ter, nt.
K. tuerfen, au6tverfen = bet anker werpen
voor
of laten vallen; bar lit. geben, fiegen
anker gaan, liggen; fid) bar It. tegen voor
anker gaan liggen; ben od. bie It ficbtert =
het anker, de ankers lichten; ben einboten =
het anker binnenhalen; ben 9f. fappen = het
anker kappen ; ben K. fcbteppen = op het anker
drijven; ben 91. fifcben = naar het anker visschen; ber K. fatt = het anker grijpt; ber 9f.
fpringt at0 = het anker laat los, gaat door, slipt.
itttlerbaffen, nt. = ankerbalk, kraanbalk.
= ankerboei.
Snlerbol3en,
itnlerboje,
tn. = trekker, landvest, anker (in muren);

ting leggen; fief) an einen
iem. hechten.

= zich vast aan

attleur4en, fcbtn. (f.), angefeucbt foramen =
komen aanhijgen.
anlitteu, icOin. (.)=aanlijmen, samenhechten,
lij men.
an'tfaabar = aanklaagbaar, aan te klagen.
itn'ttage, = aanklacht, aangifte; in K.
berfeert = in staat van beschuldiging stellen.
= acte van beschuldiging.
ittatageafte,
itttliagebanf, = bank der beschuldigden.
fcbtu.
(tj.)
= aanklagen, beschuldian'itagen,

gen; einen bar Oericbt a. = iem. voor (4)
bet gerecht aanklagen, gerechtelijk vervolgen ;
einen be Zietlftat-W., a. = iem. wegens diefstal
punt van
aanklagen. itultageputtrt,
nt. = aanklager, beaanklacht.
schuldiger, klager. anItagerifit = beschuldigend. itnita ilefttrift, = acte van beschuldiging. iin'ffamttftanb, nt., einen in
K. berfeten = iem. in staat van beschuldiging
stellen.
anliatnntern, fcbin. (b.) aanklampen, aanzich vasthaken ; W4 an (mit D. od. A.) a.
klemmen aan.
itnifiang, = begin van een klank ; klinken;
accoord, samenklank; overeenstemming met
jets anders, reminiscencie; lit. finben (bei) =
weerklank, bijval, goedkeuring, sympathie
vinden of ondervinden.
an'tteben, fcbtu. (fj.) = aanplakken, vastplakken;
aankleven; biefe rafter ftebt ibm an = hij is
met die ondeugd behept. attiftebettb = aanklevend, ingeworteld. itnlieber, m. = aa,nplakker.
anifferifen, Irbil) .
= bespatten.
aniteiben, idpn. (f).) = aankleeden, kleeden.
2tnIteibe3imuter, f. = kleedkamer, toiletkamer. ifttiffeibutta, het (aan)kleeden.
an'ffeiftern, fobtn. (fj.) = (aan)plakken (met
stijfsel).
an'fientmen, fcbin. (b.) = aanklemmen.
an'ttitmett, ft. (.) = opklinken; overeenstemmen; toeklinken; (hie Miler) klinken
(met de glazen).
aniftopfen, fd)tn. (b.) = (iets) aankloppen,
vastkloppen; aanstampen; bei einem a. = bij
iem. aankloppen, ook fig.; an hie od. ber Ziir a.
aan of op de deur kioppen.

an'tnebein, fcbin. (b.) = knevplen,

antneipen.

41

ateineipett, fchiro. (tj.) = (vast) knijpen, in
elkaar knijpen; attgetneipt = dronken, aan-

auleatu.

ting ; fonds, kapitaal ; plan, ontwerp, aanleg, m.;
aanleg, geschiktheid; het bijgaande, ingeslotone; bie 'Ittiagert = het plantsoen; er hat
ateinijtifen, fchtn. (h.) = knoopen, aan (iets) Wntagen = hij heeft aanleg; er hat 91. ant
knoopen.
urtf = aanleg voor de muziek. itnlage:
anIniipfett, ichtn. (h.) = aanknoopen (een Sapitat, 1. = belegd kapitaal, fonds. itn'tage.,
gesprek, briefwisseling, onderhandelingen, besoften, $1. = kosten van aanleg.
trekkingen e. d.); Oefchiifte mit einem a. = attlaliett, ichtn. (4.), einen = iem. toestamelen.
zaken met iem. gaan doen; an ettn. a. = anlanben, fchtn. (f.) = aanlanden, landen, aan
ergens aanknoopen, iets als uitgangspunt (voor
land gaan of korner', (4.) aan dell wal
een gesprek enz.) nemen. an'tniipfung,
brengen. ifnlanbung, tn. = landing.
—, —en = aanknooping, het aanknoopen. anlangen, fchtn. (f.) = aankomen; (h.) = betreffen , aangaan.
itnIniiPfungOntnft,m.=aanknoopingspunt.
an'itturren, fc4in. (4.) = aanknorren.
an'tafMen, fchtv. (h.) = (boomen) merken;
(schoenen) van trekkers voorzien.
an'iiibern, ichtn. (h.) = aas aandoen; lokken,
aanlokken.
%Wink nt... taffee, terffe aanleiding, rodeo.
anlommen, ft. = aankomen, naderen; he K. au ettn. gebert = aanleiding tot iets geven.
foinmen Cie gut an, Wenn Cie bob mitten = an'taffen, ft. (h.) = (een kleecl) aantaten;
het is wel vriendelijk van je dat te denken;
(water) inlaten; (een moles) aan den gang
maken; (metalen) ontlaten, frisschen; (de bonbet ihm fommt man nidjt bamit an = je moot
bij hem met zoo iets niet aankomen; id) fam
der') loslaten; einen hart a. = iemand barsch
fchtecht an ik kwam aan het verkeerde kantoespreken; fir4 a. = er uitzien; bie Sache
tool*, ha tniirbeft bu fchiin anfontmen = je zou
lef3t rich gut an = die zaak belooft iets goeds;
aan het verkeerde kantoor zijn, je sou niet
her Taeiaen fait rich gut an = de tarwe belooft
malsch ontvangen worden; her gunge ift both
een goeden oogst.
nodj gut angefommen = is toch nog goed terecht anliifgir4 mit Gen. = naar aanleiding (van).
gekomen; auf ethr., auf einen
= op iets of itnlauf, m. = aanloop; aanval, bestorming;
iem. aankomen, daarvan afhangen: ich taffe
rijzing (van het water); aanloop, druk bezoek;
auf Cie a. = ik laat het op U aankomen, aan
het begin (van een welving). anlanfen,
U over; 0 fommt hereof an, au iniffen = het
ft. (h.) = (een haven, een kust) aandoen;
is noodig (het is zaak) to weten ..; fommt
einen um etui. a. = lastig vallen; (f.) =
hereof an = het hangt er van af; tnenn'
aanloopen, een aanloop nemen; angetaufen
harauf anfomtnt = als het er op aankomt of
foramen = komen aanloopen ; gegen rho.
des foods of als het geval zich voordoet; 6
a. = tegen iets aanloopen; gegen eine Stabt
fon mir auf ein pear Outben nicht a. = op een
a. = een stall bestormen; abet od. fchtimtit
paar gulden sal het mij niet aankomen, zal
ant. = leelijk to pas komen, er in loopen:
ik fiat zien; ich Mt( 6 harauf taffen = ik
id) bin bei itjm iibet od. fchbn angetaufett =
zal het daarop wagen ; fommt mir biet hereof
ik ben er leelijk ingeloopen bij horn of hij
an bad au erfahren = er is mij veel aan geleheeft me niet malsch ontvangen, einen a.
gen dat te weten te komen; eh fommt mir
taffen = iem. er in laten loopen of afsche[od. mid] bie Tuft an.. = de lust bekruipt
pen; oploopen, opzwellen; oploopen, grooter
me ..; fonttitt mir fchtner, teicht an = het
worden (van schulden bijv.); wassen (van het
valt mij moeilijk, licht, het kost me (geen)
water); beslaan: die Scheiben finb angetaufen =
mneite.
zijn beslagen ; bran a. taffen = (staal) blauw
—e
=
(pas)
aangekolaten aanloopen, (een geweer) staalblauw kleuitn i fiimmtinn,
mene , vreemde.
ren; (een klmg) damasceeren.
an i roppetn, fchtn. (4.) = aankoppelen, aan %Want, nt. = beginletter, beginklank; inn
elkaar binden; koppelen.
= aan het begin (van een woord). attlau=
an i fraffen, fchiv. (h.) = met de klauwen grij- ten, fchtti. (h.) = (een woord) beginners.
flit
a.
=
pen;
zich met de klauwen vast- anlauten, fditn. (h.) = luiden, door luiden
grijpen.
het begin (van de kerk, het work e. d.) aankondigen; aanschellen.
an'freibett, fchin. (h.) = opschrijven (met krijt),
aankalken; er ift Lief angefreibet = hij zit diep an'tegen, ichtn. (h.) = aanleggen (een verbancl,
in de schulden.
een geweer, een schip, hout op het your);
iem. aankrijbie Sieget a. = de zegels opdrukken; Feuer
an'ireife4en, ichir. (h.), einen
schen , aanschreeuwen.
a. vuur aanleggen, iets in brand steken;
merken (met een
einen lunb a. = vastleggen; aandoen, aanan i fremen, fchiv. (tj.)
kruis).
trekken (kleeren, een harnas); trauer =
an'frierOen, ft. (f.) = bekruipen; angefrochen in den rouw gaan, den rouw aannemen ; einem
foramen = komen aankruipen.
aeijetn, netten a. = aandoen; rein herb gut
a. = goed plaatsen; berainaich
op rente
att'friegen, ichiro. (h.) = aankrijgen.
an'iiinbigen, ichtn. (ti.) = aankondigen, bekend rotten; uitgeyen, aanwenden; besteden;
maken; aanzeggen; proclameeren; uitschrijven;
eine Str4e = leggen; eine aabrif a. =
aankondigen, voorspellen beloven.
oprichten; einen tharten a. = aanleggen; ein
ger, m. = aankondiger. Un'fiinbigung, = 931agaain a. = beginnen; ein Oentiilbe a. =
aankondiging, aanzegging; waarschuwing.
schetsen; ,fianb a. = de hand aan 't werk
= aankomst, komst.
itnlunft,
slaan, aanpakken; auf einen a. = op iem.
an q uOPetn, ichtn. (h.) = aankoppelen (honden); aanleggen, mikken; eh auf einen od. an=
einem eine arau a. = iem. een vrouw bezorgen.
gelegt haben = het op iem. of iets gemunt
an'tiiMetn, an t iaMen, fchtn. (O.), einen iem. hebben; att6 ift hereof angetegt mid) au reiaen =
toe-, aanlachen.
alias is er op aangelegd, berekend, mij te
= het aanleggen; plaatsing (van
2tn'tage,
plagen, to tergen, to prikkelen. fic4 a. =
geld); aanleg (van een wog, een tuin), stichgaan liggen tegen; rich hechten aan; rich an
geschoten.
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ein feinbficbe Schiff a. = een vijandelijk schip
aan boord klampen.
= hangslot. itn'tegung,
itn'tegefr#tot
= het aanleggen, plaatsen; ontwerpen;
uitzetten, plaatsen (van geld); oprichting,
stichting, aanteg.
itn'tellen, 1". = Vitae*.
attic/men, fittn. (4.) = aanleunen, leunen aan
of tegen; fig. navolgen; bie Ziir W a r ange,
rebut = stond op een kier, was half open;
eat). an hie eanb a. = tegen den muur aanzetten; eine ,eereabteitung febnte fic4 an hen
Oloraft an = leunde aan het moeras; her
2ebrer tetjnt bad FIteue an bo0 93efannte an =
laat het nieuwe op het bekende steunen.
itn'tetw(e)punft, m. = steunpunt; aanknoopingspunt.
—, —it = leening; eine W.
2tn'tei4e,
macben, abfcbtief3en = een leening sluiten.
an'teinten, fcbtn. (tj.) = aanlijmen, lijmen.
an'teiten, ic4tu. (ti.) = Leiden; einen au ettu.
a. = iem. brengen tot iets, lets onderwijzen,
in lets leiding geven. itteteitung, to. = leiding, onderwijzing; handleiding, leidraad.
an'ternett, fcbto. (4.) = aanleeren, zich eigen
maken; onderwijzen, bijbrengen.
an'tiegen, ft. (4.) = aanliggen (tegen lets, an
etio.); feft, graft, a. = gesloten, zonder plooi,
zitten (van kleeren); ter harte gaan, na aan
't hart liggen, interesseeren; fein Otilcr tient
tnir natje an = zijn geluk ligt mij na aan
't hart; ficb etto. angetegen fein taffen = zich
aan lets gelegen laten liggen, zich voor lets
interesseeren; einem um etit). a. = iem. dringend om lets verzoeken, aanklampen.
gen, 1. = verzoek, bede, wensch; ein W. an
einen habett, borbringen = een verzoek aan
iem. (te doen) hebben, het blootleggen, kenbaar maken. an'tiegenb = aanliggend, naburig; inliggend, ingesloten (in een brief bijv.).
an'todett, fcblv. (b.) = aanlokken, lokken; uitlokken; aantrekken. itteloctung, to. = aantrekking, verlokking.
an'tobern, fchtn. (f.) = opvlammen.
anstiiten, fcblo. (tj.) = aansoldeeren.
an'tfigen, fcbtu. (h.), einen = liegen tegen iem.,
iem. beliegen; einem ettn. a. = iem. lets leugenachtig aantijgen, ten laste leggen.
an'ittar#en, fcbtu. (4.) = bevestigen, vastmaken,
maken aan; (vuur) aanmaken; ben Salat a. =
aanmaken, klaar maken; gaff a. = kalk maken
of beslaan; Qein a. = aanlengen, versnijden.
an'ntaten, fchtn. (tj.) = verven, schilderen.
m. = marsch, aanmarsch; im
fein = in aantocht zijn. an'tnarfr4ierett, fcbtu.
(f.) = naderen, aanmarcheeren, oprukken.
an'tttafgn tick fcbin. (b.) = zich aanmatigen;
zich toeschrijven, zich toeeigenen, zich vermeten. an'majienb = aanmatigend, verwaand,
vermetel, onbeschaamd. an'ataigiclje Necht =
beweerd, aangematigd recht. itn'titafotng,
tu. = aanmatiging, toeeigening, verwaandheid.
an'ntaften, fd)tn. (b.) = mesten, vetmesten.
anutauern, fcljtu. (h.) = vastmetselen; tuie
angemauert fteben = als aan den grond genageld staan.
an'tnetben, fcbh). (h.) = aanmelden, doen
weten; einen a. = aandienen; einen Schiffer
a. = aangeven, laten inschrijven. itn'tnet=
bung, to. = aanmelding, aangifte.
= bericht van aankomst
bung0c4ein,
(van waren).
an'ntengen, fcbtn. ((i.) = aanmengen.

an'tnerren, fcbto. (h.) = aanteekenen, opschrij-

ven, noteeren; opmerken; einem ettu. a. =
lets aan iem. zien. itn'tnerfung, —, —en =
opmerking, aanteekening, noot. Wnmerfungen
6u einem sZuche = aanteekenmgen bij een boek.
aninteffen, ft. = aanmeten; overeenbrengen, doen overeenstemrnen.
att1-ttnt, 11.). = aanvalligheid, lieflijkheid, lieftalligheid; bevalligheid, gratie.
an'ututen, fc4iro. (4.) einen bekoren, beha gen,
aangenaam aandoen; [einem env. a. = Jets
van iem. vergen]. an'ututig, =
lief(e)lijk, bevallig, bekoorlijk, gratieus, elegant.
= Anna.
ftn'na,
anItabetn, fchtn. (b.) = (vast)spelden.
anItagetn, ic4tv. (tj.) = (vast)spijkeren, (vast)nagelen; tale angenageft fteben = als aan den
grond genageld.
atenagen, fcbtro. (f,.) = knagen aan, beknagen.
fcbtu. (b.) = aannaaien.
naderbij brengen;
can't/144cm, fcbin. (tj.)
fin') = naderen, naderbij komen; toenadebenaderend,
ongeveer,
ren; anItii4ernb =
om-ende-bij, approximatief.
litt'itii9eruttg, to. = nadering; toenadering.
qin'nit4erunOgraben, en. = loopgraar.
9.1nItiitnrungeraft, = middelpuntzoekende kracht. an'ttiityrungtfteife = bij
benadering.
aanneming; toela—, —en
itn'natme,
ting; acceptatie; onderstelling; ontvangst.
(flit Oriefe) = ontvangtn'natinteftelle,
kantoor.
= annalen.
itnnalen,
itnnalen, V. = annaten, jaargelden.
itnn'clyn, f. = Annetje, Antje.
an'netintbar = aanneembaar, aannernelijk.
an'netunen, ft. (b.) = aannemen (een aanbod,
geschenk, betrekking, een kind, een wet, enz.);
5,Sernunft a. = rede verstaan; %iefuc4e a. =
ontvangen; eine Metigion a. = een godsdienst
aannemen of omhelzen; einen Schiffer a. =
toelaten; einen Oebienten a. = in dienst nemen;
eine 233aife an Rinbe Statt a. = als kind
aannemen; einen Batt = veronderstellen,
aannemen; angenommen = aangenomen, verondersteld; taf3t fic4 a. bat = men mag
aannemen, veronderstellen, dat...; f icy einer
$erfon od. ether Sacbe a. = zich (het lot van)
iem. of lets aantrekken; voor iem. of lets in
de bres springen.
an'ne4nttir4 = aanneembaar, aannemelijk;
redelijk; aangenaam. itn'netunficbtelt, —,
—en = aannemelijkheid; aangenaamheid, bevalligheid, pleizier, genot; het aangename.
an'neinen, fcbtn. (4.) = (over)buigen (naar);
fict) a. = zich neigen (naar of tegen).
annettie'ren, fchtn. (tj.) = annexeeren.
—, —en = annexatie.
tie'rung,
—e = annexum , aan9.1nneg', m. od. f.
hangsel. iinnegion',
—, —en = annexatie.
an'nhien,
(b.) = toeknikken.
ansnieten, fcbtn. (tj.) = aanklinken.
an'niften jitt, fcblv. (b.) = zich nestelen aan
of tegen (an einer eanb 6. t8.).
ftn'no = anno ; Wntto ba6umat = in het jaar nul.
itnnon'ce (spr.: annime), —n = annonce, advertentie. annoncie'rett, fcbtn. (b.) =
annonceeren.
- en = annuIteit.
itnnuttat,
annulleeren. .Un:
annullie'ren, idpro. (l.)
nultie'rung, tn. = annulleering, annullatie.
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Wnnumialenorben, nt. = annunciatenorde
(Ital. orde ter eere van de Annunctatiel.
an'Oten, W.t). (b.) = olien.
anontal'= anomaal, onregelmatig. ifitantativ,
hi. —, —(e)n = anomalie, afwijking, uitzondering.
anoniem. itnoninnitar, tn. —,
anonnne
m.=ano—en = anonymiteit.
nymus.
an'orbnen, fcblv. (b.) = regelen, schikken,
inrichten, beschikken; bepalen, vaststellen.
itn'inbner, tn. = regelaar, organizator.
= regeling, schikking, inrichting,
orbnung,
organizatie, vaststelling, bepaling; ffnorbnun=
gen treffen = schikkingen, voorbereidingen
maken.
an'organifit = anorganisch.
anormai' = anormaal, abnormaal.
aninicten, fcblv. (1.) = aanpakken, aangrijpen,
aanvallen.
an'paffen, fcblv. (b.) = aanpassen; einer
etiv. a. = passend of geschikt maken voor,
schikken of voegen naar. 9.tnloaffunn,
--en = aanpassing, accommodatie.
an'Pfeailen, fcbM. (0.) = aan paten binden;
opbinden.
aanplanten; cultian'4iftan3en, fcbtv. (1.)
veeren; uitzaaien; 144 = zich vestigen.
itn'41ftan3er, m. = planter, kolonist. sun':
Ptianaunn, tn. = aanplanting.
vastpinnen, oppinnen.
an'Offinfen, fcblv. (tj.)
fcbtu. (b.) = beginnen te ploegen;
an &W. a. = tegen jets aanploegen.
an'pfropfen, fcbm. (b.) = eaten, aanenten.
anine0n, fcbtv. (b.) = aanpikken, vastpikken,
bepikken (of -pekken).
anlyirren, Wu. (b.) = pikken aan.
anInnten, fcbro. (1).) = aankloppen.
Wninati, m. schok, botsing. an':
/neaten, fcbtv. (b.) = botsen, aanspringen
(tegen).
= aanprijzen, prijzen,
anineifen, ft.
roemen.
anlneffen, fcblv. (b.) = aanpressen, aandru kken.
aninotien, an'probieren, fcbtv. (b.) = aanpassen.
an'tiumpen, fcblv. (b.) einen = geld van iem.
leenen.
ftnlmif, tn. = opschik, tooi, kleeding. an':
Int#en, fcblv. (b.) = tooien, opschikken.
(0.) = vasthechten (met
an'ranten,
ranken); fir4 a. = zich vasthechten, zich
winden (om).
an'ran3en, fcblv. (b.) = ruw, barsch bejegenen,
aansnauwen.
antaffetn, fcbtv. (1.) = aanratelen.
an'raten, ft. (b.) = aanraden, raden, aanbevelen.
an'ran*n, fcblv. (b.) = rooken, berooken;
(een pijp) voor 't eerst rooken; doorrooken.
antaucnern, (f).) = een weinig (be)rooken.
an'recipten, fcblv. (1).) = aanrekenen, in rekening brengen; toeschrijven, wijten; ettv. bocb
a. = veel waarde aan lets hechten; id) leerbe
iljm fcbon a. = ik zal het hem wel hetaald
zetten. 5itieree0nung, Iv. = het aanrekenen;
ten-laste-leggin g.
auf
itn'reitt, f. = recht, aanspraak; ein
eine Sacbe babett = recht op jets hebben.
= aanspraak, toespraak, rede;
itn'rebe,
an bie Zntoen). anteben, feOrn. (0.)
(eine
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einen = iem. aan-, toespreken ; einem etiv. a. =
iem. jets aanpraten.
an'regen, fcblv. (b.) = opwekken; prikkelen,
aanzetten; bewegen; eine rage a. = een
vraag opwerpen; ein deft a. = den eersten
stoat geven tot een feest, het initiatief er tue
nemen; bah regte micb hum 91acbbenfen an =
dat bracht mij tot nadenken; (in kanselarijstij1) bie mien angeregte Sacbe = bovenvermelde zaak; angeregtermaf3en = op bovengenoemde wijze. .inn'teger, m. = aanzetter; opstoker; opwerper. Wn'reilimg, tn. =
opwekking, prikkeling; opwerping, vermelding;
etiv. in 91. bringen = jets opwerpen, voorstellen, den stoot tot jets geven.
an'rei4en, fetpu. (tj.) = aanrijgen; aan elkaar
voegen, verbinden, voegen bij. itn'reinnabet,
iv. = rijgnaald, rijgpen.
an'reifien, ft. (tj.) = beginnen to scheuren,
een scheur in jets maken; inscheuren; aanspreken (een som geld); merken (boomen);
angeriffen fein = halfdronken zijrt.
an'reiten, ft. (f .) = (een paard) voor 't eerst
berijden; einen a. = (te paard) aanvallen;
(f.) = aanrijden (tegen jets, gegen at-v.).
nt. = prikkel, opwekking; neiging;
verzoeking. an'reivn, fcblv. (b.) = prikkelen,
opwekken, aanzetten, drijven.
--, —en, = praatje, twist9.tnrentVetels ,
zoekerij.
an'rennen, (b.), einen op iem. aanrennen, aanvallen; aanrennen, toesnellen; an
rho. a. = tegen lets aanloopen.
anriffiten, (1).) bereiden, klaar maken
(een maal, spijzen); aanrichten, veroorzaken,
doen (schade, verwarring e. d.); e6 ift anger
ricbtet = de tafel is gedekt; ba taft btt etiv.
fcbiine angericbtet = daar heb je wet moois
=
uitgehaald (uitgevoerd).
potlepel. 21-ivr-icljttijr0, tn. = dientafel.
aanrichting, toebereiding.
ridjtnng,
anriertien, ft. (0.), einem rho. = aan iem. iets
ruiken.
= aanrit; eerste poging om te
ftn'rit-t,
rijden.
ant rinen, foblv. (b.) = schrammen.
(iets) rollers tegen;
an'rotten, fcblv. (b.)
(1.) = aanrollen.
= roesten, aan-, vastan'roften,
roesten.
an'tiir4i0 = berucht, to kwader naam en
faam bekend, beruchtheid, slechte naam of roep.
aniriitten, fdllro. (t,.) = nader brengen, bijschuiven (een stoel bijv.); (f.) aanrukken,
naderen.
an'rnbern, fcblv. (f.) = beginnen to roeien;
aanroeren.
itn'ruf, nt. = (aan)roep, appel, wachtwoord.
an'rufen, ft. (b.) = aanroepen; werda roepe,n ;
praaien (een schip); einen tint
wt. jem t .
(15ilife = iemands hulp inroepen; einen 61.tin
tieugen a. = iem. als getuige nemen of oproepen; ein biibere Oericbt a. = in hooger
= smeeker ; appelberoep gaan. itn'rufer,
—, —en = aanroeping,
lant. itn'rufung,
inroeping; appel.
an'rithren, fcbtv. (b.) = aanraken, aanroeren;
omroeren, beslaan; kloppen.
aiW = an baa.
an'f sett, Icotu. (b.) bezaaien, bestrooien.
= aanzegging; uitnoodiging.
itnifage,
an'fagen, fr4it). (1).) = aanzeggen, aankon-
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digen, berichten, kennisgeven, bekendmaken;
aangeven; waarschuwen ; fage an ! spreek op!
Cie fagett an = U moet het zeggen (in bet
spel).
an'fiinett, Rhin. (h.) _ inzagen.
= aanzegger.
ittt'fager, tn. =
Aettel, tn. = kennisgeving. itioanung,
aanzegging, bekendmaking; verkiaring.
anlainmeln, ichtn. (0). = ophoopen, opeen= opstapelen, vergaren. etitjantuttinta,
stapeling, ophooping.
attlaffig = woonachtig, gevestigd; rich a.
machen = zich metterwoon vestigen.
anlctif, tn. = het aanzetten, schikken; het
opzetten (van een vergelijking, een som bijy.);
aanzetstuk, verlengstuk (van een tafel); mondstuk, embouchure (van een fluit); aanloop;
prijsbepaling; in K. bringen = in rekening
brengen; post (op een begrooting); a,anzetsel,
droesem, moer, bezinksel, aankorsting. SUn':
= differentiaalrekening.
falfrecimung,
an`f quern, fchtu. (h.) = zuren, gist doen in.
anlaugen, fchtn. (h.) = zuigen; fir4 a. = zich
vastzuigen.
anlitufetn, Wu. (h.) = aanwanien. (zacht);
halfdronken zijn.
angefiturett feitt
anIaufen, fchtn. (h.) = aanzuizen, aansnorren,
aangieren.
aanschatTen, veranlitaffen, ichtn. CEO
= aanschaften, koopen. Milttaffung,
schaffing.
fchiv. (1).) = (een geweer) opmaken, monteeren; schachten aan (een laars)
maken, verschaften.
fchtv. (h.) = aanschouwen, beschouwen, bekijken, aanzien, zien. anlitatt,
enb = beschouwend, aanschouwend, intuitief.
Militancy , nt. = aanschouwer, kijker.
= aanschouwelijk, duidelijk.
= aanschouwelijkheid, duidefitautiVeit,
lijkheid.
Militaming, tn. —, —en = aanschouwing,
beschouwing; opvatting, wijze van zien, meeiiing. iinlitaitunOunter ytitt, m. = aanschouwelijk onderwijs, aanschouwingsonderwijs. itni fitanunWermiigen, = aanschouwingsgave.
m. = schijn, voorkomen; bent K.
nach = naar
nach = naar het schijnt; attent
alien schijn; 6 hat ben K., allob = het
heeft het voorkomen, het lijkt, alsof ..; fidj
ben K. gebett = zich den schijn, het voorkomen
geven. anliteinen, ft. beschijnen; schijnen , het voorkomen hebben. anliteitient) =
oogenschijnlijk, schijnbaar.
fitiro. (h.) = aanbellen, aanschellen.
atticOcren, fchtn. (h.) = scheren (bij het weven);
beginnen te scheren.
= schering.
tchtn. (h.) = op lagen leggen,
vlijen.
anlciOden fick ichtn. (h.) = zich gereed of
klaar maken, zich voorbereiden, toebereidselen
maken (tot of voor iets, 3u ettv.); fidj gut 3u
env. a. = iets goed aanpakken. itnIttichtng,
tr). = toebereidselen, voorbereiding.
= aanschuiven, stooten
anlMieben, ft.
tegen; het eerst gooien (bij het kegelen).
m. = schuif-, uitschuiftafel.
itnlitictifel, T. = toevoegsel, aanhangsel.
anlitiefen, fchtn. (fj.) = scheel of schuins aankijken, begluren.
(een stuk wild) aananlrkiefien, ft. (h.)

anidotiirett.

schieten; (een geweer) probeeren; met schoten
aankondigen; (het brood) in den oven schieten; kristallizeeren; angeichoffen feitt aangeschoten (halfdronken) zijn; angeithoffen tom=
men = komen toeschieten.
n
intincitt, fchtv. (1.) = schimmelig worden.
l irren, fchho. (h.) = tuigen, het tuig
aandoen, aanspannen.
= aanslag; klank (van een klok);
geklots (van de golven); aanplakking, aanplakbiljet; kolfwang (v. een geweer); aanslag,
raming, schatting; aanslag, plan, ontwerp; er
hat einen guten lt. = hid heeft een goeden
aanslag; im K. haftett = (het geweer) aanleggen; ettu. in bringen = in rekening brengen; bad fontmt nicht in K. = dat rekent (telt)
niet mee.
aanslaan, bevestigen,
anly4tagen, ft. (fj.)
aanspijkeren; ein oaf a. = aanslaan, openen;
Zerorbnungen =aanplakken; ein urn
ertauf a. = aanslaan; einen ion, eine Saite
a. = aanslaan; bc0 Oetnehr a. = aanleggen;
ettn. hoch a. = aanslaan, schatten, taxeeren;
bie ,uttbe, bie Rachtigarten fchragen an =
de honden slaan aan, de nachtegalen beginnen
te slaan, bei ihm id)tiigt fan Nat, Leine Kr3nei,
an = heeft geen uitwerking, helpt niet.
atilittaaig = knap, vindmgrijk, vlug van
begrip.
lin'frOtaatiiitic, to. aanplakzuil. iftt'irt)taa:
3ettet, nt. = aanplakbiljet.
fchtn. (l.) = met modder, slijk
vullen; fief) a. = met modder gevuld raker,
aanslibben.
anliciiten, ft. (1.) = aansluipen.
anlMicifen, fchtv. (h.) = aansleepen; anfitt.
ft. (b.) = aanslijpen.
atrfMtenbertt, fchtn. (1.) = aanslenteren.
anlittiefgn, ft. (f).) = aansluiten, vastmaken;
bijvoegen; aansluiten, correspondeeren (van
treinen); tteiber ichlief3en a. = zitten sluitend
of gesloten ; fidj an einen ott. fidj einem, einer
$artei, einer 97-teinung a. = zich aansluiten
bij iem., een partij enz.
=
aansluiting, verbinding. ittt'fr4tUfgtiatjn, tn. =
zijlijn (van een spoorweg). Wit'fitinfigta, nt. =
correspondeerende trein.
proeven aan.
attlittnecten, Wu. (h.)
anlitincirljetti fir4, fchiti. (h.) = zich door
vleierij indringen.
an'fripniebett, fchtn. (h.) = aansmeren; vastklinken, in de ijzers slaan.
aniAmicgen, fchtn. (h.) = aanpassen, aandrukken; sluitend maken (van kleeren);
a. = nauw sluiten (van kleeren); zich vlijen,
zich drukken, zich nestelen, (tegen iem., an
einen); fig.: zich schikken naar, van nabij
volgen. anldmicacnb, attir4niicafam
buigzaam, soepel.
an'frimicren, ichtti. (h.) = aan-, insmeren,
smeren; bedriegen, voor den gek honden;
einem rho. = iem. iets aansmeren, aanpraten.
anlitiniOn, Rhin. (h.) = (iem. een smet)
aanwrijven.
aangespen.
attl4nalIcti, fchtv. (h.)
attlo4nariten, anlitnatiben, fchtn. (fj.) =
aan-, toesnauwen; (1.) = aansnuiven.
aan-, toesnauwen.
anlrOnatt3en, fchtn. (h.)
= aansnijden, insnijden;
an'fcipteibeti, ft.
merken.
ichin. (t.) = rijgen, aanrijgen;
vastrijgen.
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itnfolle, ibtfc4o'bit4 = 9.tncotli.
anlobrauben, fcbtu. (O.) = aanschroeven, vastschroeven.
an'iltreiben, ft. (b.):.------ aanteekenen, opschrijven; einem ettn. a. = iets op iemands rekening
schrijven; gut, fcbtecbt bei einem angefcbrieben
teen = goed, slecht bij iem. aangeschreven
staan; eine weber a. = een pen in gebruik
nemen. %Ittlitreiben, f. = het aanteekenen;
schrijven, aanschrijven.
an*Oreien, ft. (b.), einen = aan-, toeschreeuwen.
an'icOreiten, ft. (f.) = aanstampen.
ibt'friirote, tn. —, —n = zelfkant.
an'fr4roten, fcbtn. (b.) = (een vat) aanrollen.
ittrfrOub, nt. ben lt. baben = het eerst gooien
(bij het kegelen).
an'fc4uthigen, fef)tn. (b.) = beschuldigen.
anlAiiren, fcbin. (b.) = oppoken, opporren;
aanwakkeren, aanstoken.
9tni fitut m. = het eerste schot; kristallizatie;
het aanschieten, treffen (van wild bijv.).
WO' Mutt, m. = aanslibbing, aanstorting (van
aarde). an'frOilitten, fa*. (ti.) = aanstorten;
vol gooien (met aarde bijv.).
an'fittuanien, an'fOuiinvitt, anje4iviir:
men, fcbt.n. (ti.) = (komen) aanwaggelen,
kwispelstaartend, in zwermen aankomen.
anIttiviir3en, fcf)tn. (tj.) = zwart maken (eig.
en fig.); lasteren, kwaadspreken van.
anlittuatlen, fcbtn. (b.), einem ettn. -= aanpraten.
an' tuefetn, ffttn. (tj.) = zwavelen.
anj tuetfen, fcbtv. (b.) = de schering spannen.
anj iveifien, ict.n. (.4.) = aansmeden, aanwellen.
anlitineiten, fcbtu. (b.) = doen aan- of opzwellen; krachtig maken (een toon bijv). ft.
(1.) .--- aan- of opzwellen; krachtiger worden.
9inif4jiveltnitg, tn. = het opzetten, wassen;
gezwel, het aanzwellen.
an'fri)tuenintett, fcbtn. (b.) = aanvlotten; aanspoelen, aanslibben. itnifctivemutung, W. --.--aanspoeling, aanslibbing.
anifithlimmen, ft. (f.) = aanzwemmen, aandrijven; beginnen te zwemmen.
an'fcbtoinbetn, fcbin. (b.) einen = voor den
gek houden, bedriegen.
anlegeln, fcbiro. (f.) = aanzeilen; (een haven)
aandoen.
an'fefjen, ft. (tj.) = aanzien, aankijken; toekijken; dulden, verdragen; ettn. mit a. = bij
iets toekijken; icb fann bad nicbt flinger mit
a. = dat kan ik niet langer laten gaan of
toelaten; tuofiir faint Cie mid) an? = waar
ziet u mij voor aan? Gott fiebt bie Serf on
nicbt an = God is geen aannemer des persoons; ict febe e4 fiir (od. aft) eine Ctbre an -=
ik reken het (als) een eer; einem ettu. a. =
iem. jets aanzien, man fiebt Om fein Titer
nicbt an = men zou niet zeggen, dat hij zoo
oud is of hij lijkt niet zoo oud als hij is; ba
fief) mat einer an ! = kijk nu eens aan ! ficiti
a. = elkander aanzien of aankijken; icb miff
mir bie Sacbe nod) mat a. = ik sal die zaak
nog eens aanzien, bekijken, onderzoeken; ettn.
fiebt ficb gut, fcbtecbt an = iets ziet er goed,
slecht uit.
ilinjeben, f. = aanzien, gezicht; voorkomen,
uiterlijk, schijn; aanzien, gewicht, achting;
°tine Vt. ber 43erfon = sender aanzien des
persoons; ba?, 1t. bat man umfonft = het gezicht (het zien , 't kijken) kost niets; ein beffere
K. getuinnen = er beter gaan uitzien; ficb ein
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geben = zich een gewichtig voorkomen,
een air geven; in boem ftetjen = hoog in
aanzien zijn, seer geacht zijn. anjetnificl) =
aanzienlijk, voornaam, belangrijk, van belang,
aanmerkelijk; gezien; mooi, prachtig. fin',aanzienlijkheid, aanfetinfirWeit, tn. —
zien, gewicht.
= wat de
ibtjebung, tn., in 9.t. bet
omstandigheden betreft, met het oog op de o.
= Anselmus.
itnleint,
anlennen, fcbin. (b.) = zengen.
anjeilen, fcbin. (b.) = aanzetten, aanmaken
. (een knoop aan een kleed bijv.); ein Zta,
inftrument, einen Oecber a. = aan den mond
zetten; bie ,Vabung a. = aanstampen of aanzetten; bie aeber a. = op papier zetten; ben
Spaten a. = beginnen te spitten; ettn. foci
a. = hoog inzetten; schatten, taxeeren, in
rekening brengen ; eine Veit, einen Zemin a. =
bepalen, vaststellen: eine 3f lame f4t Anofpen
an, ber irf dj Weinelb u. f. tn. = krijgen; eine
91ufgabe a. = een som opzetten; tner fe#t
an? = wie zet voor, wie begint? (in het
domino-spel); aanzetten, een aanloop nemen;
vet worden; fin) a. = zich vasthechten, zich
vormen, zich aanzetten, aangroeien. ibtletf=
Wit, 1. = aanzetstuk, verlengstuk.
aanzetting; vaststelf etlung, tn. --, —en
ling; prijsbepaling; (in 't spel) het voorzetten,
beginnen.
itni fir4t, tn. —, —en = het zien, aanzien, inzien, inzage; gezicht, af beelding, prentbriefkaart; meening, inzicht, gevoelen; Oiitter our
fcbicten = ter inzage, op zicht zenden.
ein6 od. einen a. tnerben = gewaar
worden, in het oog krijgen.
/inliittMarte, tn. = prentbriefkaart,
= veerlustreerde briefk. itn'firOtOreite,
zijde, frontispice, front.
tbtfiebefei', —, —en = vestiging, volkplanting. anliebetn WO, fcbtn. (b.) = zich
vestigen, zich neerzetten. ibt ffiett(e)tung, tn.
—, —en = vestiging, nederzetting, kolonie.
— = kolonist.
m.
anlinnen, ft. (tj.), einem eau. = iets van iem.
eischen, verwachten, vergen. an'finnen, f.
ftellen = iets van iem.
eisch; einem ein
vergen.
itn'f0ann, m. —(e)d, ..fOttne = span (ossen
of paarden). anlVannen, fcbtn. (b.) = aanspannen, voorspannen, inspannen; spannen;
tat a. = laat inspannen; atte Arlifte a. = inspannen. ibt'f/oannung, tn. = het in- of
voorspannen; inspanning, spanning.
anlpeien, ft. (b.) = aanspuwen, spuwen tegen.
an'flniten, vullen, opvullen, farceeren.
f., bad baben = het eerst moeten
spelen. anifineten, fcbtu. (b.) = voorspelen,
het eerst spelen, aan de voorhand zijn; auf
ettn. a. = op iets zinspelen; eine aarde a. =
een kleur uitspelen. %WC/Oder, m. = die
aan de voorhand zit. itn'ililetung, to. =
toespeling.
an'fpiefmt, fcbtu. (b.) = aan het spit steken;
spietsen.
anifOinnen, ft. (b.) = aan-, vastspinnen;
beginnen te spinnen aan; op touw zetten,
smeden (verraad, een samenzwering); ein
Zert)littnW a. = aanknoopen; eine Unterbat,
tung a. = beginnen, aanknoopen.
an'fp4en, fcbtu. (tj.) = aanpunten, slijpen.
an'ipornen, icOtu. (b.) = aansporen (eig. en lig.).
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itit'finacOe, aanspraak, toespraak; eine
K. an einen batten = een toespraak tot iem.
houden. aitifPreMen, ft. (b.) = aanspreken,
toespreken; einen um etl-o. a. = om jets aanspreken, vragen; etto. = aanspraak op jets
maken; ein Oemiitbe flyrittt mid) an = maakt
een aangenamen indruk op mij, bevalt mij,
doet mij aangenaam aan; bet einent a. =iem.
bezoeken, bij iem. aanloopen. att'f4rec4enb =
bevallig, belangwekkend.
ani fOreivit, fct)i. (b.) = schragen, stutten.
an'ilnengen, fcbtu. (i.) = aanrennen, aangaloppeeren; auf einen a. = zich op iem.
werpen, op iem. aanvallen. (b.) invochten,
besprenkelen.
een sprong nemen;
an'fOringen, ft. (f.)
springen tegen; aanspringen.
attifpritlen, fcblo. (b.) = besprenkelen; bespatten.
= aanspraak, pretensie;
auf
itn'ilnucO,
eine eacbe baben = aanspraak op jets hebben;
aanspraak
WnfPriicbe macben od. erbeben
maken op jets of jets opeischen; e nimmt
= in beslag; jemanb ,iitfe in
Met 8eit in
K. nebmen = iemands hulp inroepen.
= zonder pretensies, bescheiden,
nederig. = bescheidenheid, nederigheid, eenvoud. 9.tt'fInttc44.:
bolt = veeleischend.
= aanloop, sprong, zet, aanval.
itit'ilnung,
att'f0iiteit, fcbto. (b.) = aanspoelen, bespoelen.
= aanspoeling, aanslibbing.
itnjOiitung,
(aan)prikkelen, aananiftarkein, fcbin. (b.)
zetten.
—,
—en,
=
voorbereiding,
regeifit'itait,
ling, beschikking, maatregel; inrichting, instelling; 1tnftatten au eti-u. treffen, maeben =
toebereidselen make's; maatregeleu nemen
(voor jets).
/tit'itanb, nt. = standplaats (van een jager),
leer; bevalligheid; houding, gedrag; betamelijkheid, welvoeglijkheid, fatsoen, gebruik;
uitstel; aarzeling, bedenking; auf bent W.
fein od. fiegen = op de leer liggen; obne atten
K. = zonder uitstel; bad bat gar feinen =
daar is niets tegen, dat spreekt van zelf;
W. nebnten aarzelen of er tegen opzien
(jets to doen). ang itanbig = fatsoenlijk, net,
betamelijk, welvoeglijk; redelijk, behoorlijk,
wat aanstaat.
ittillanb&mief, nt. = respijtbrief. Mt'itanb=
chaperon, beschermster. an':
barite, in.
welstaanshalve, fatsoensitanbOatber
bevallig, waardig.
halve. an'itanbO)oft
atijtarren, fcbin. (b.) = aanstaren.
anitatt' mit Gen. =_ in pleats (van), in de
plaats (van).
an'itauen, fdjiu. (b.) = opstouwen, opstuwen.
nit'ftanitext, fcblu. (b.) = verwonderd of verbaasd aankijken. an'ftaunenOvert, =Wily=
big = bewonderenswaardig.
an'iteitett, ft. (b.) = steken, prikken; aanprikken, steken aan; ein aa f3 rein a. =
aansteken, een begin maken met, beginnen
aan.
nifftecten, fcblo. (b.) = aansteken : vaststeken;
aan-, ontsteken, in brand steken; besmetten;
beginnen aan. an iftedenb = aanstekelijk, besmettelijk. tit ifterfultn, to. --, en, = besmetting. itnifteitungOtoff, in. = smetstof.
an'itcOnt, unr. (b.) = staan, passen; aanstaan, bevallen; aarzelen, dralen; uitgesteld
worden, wachten; ea ftattb uidjt lange an,

fo...

het duurde niet lang, of...; a. fallen =
opsehorten ; bie Sacbe lane noel) einige Zage a. =nog eels paar dagen uitstel lijden; bie Ziir
ftebt an = staat half open, op een kier.
stijgen, hellen, opstijgen,
an'fteigen, ft. (f.)
rijzen, zich verheffen; er foittmt angeftiegen =
hij komt met groote passen aanstappen.
ani ftetten, fcbiu. (b.) = aanstellen, plaatsen,
in dienst nemen; maken, doen, regelen, organizeeren, aanrichten, instellen, aanleggen;
Oetracbtungen a. = beschouwingen houden,
bespiegelingen maken; eine llitterfucbung a. =
instellen; eine aeftticbfeit a. = arrangeeren,
organizeeren; fip4 a. = zich plaatsen; zich
gegedragen, zich aanstellen. an'fiettig
od.
schikt, bekwaam, knap (in of voor jets.
au etle.). itn'italigfeit, In. = geschiktheid,
= plaatsing;
bekwaamheid. %It'iteitung,
plaats, betrekking.
an'fteututen, fcblo. (b.) = steunen of drukken
= steunen of zich
tegen; fist) gegen etle.
schrap zetten tegen jets Oa fig.).
an'iteuern, fcblo. (b.) = aansturen.
itni fticO, nt. = het aansteken (van een vat);
de worrnsteek (in een vrucht).
an'itietjetn, fcbtv. (h.) auf &Yu. = stekelig op
jets zinspelen.
an'itiffen, fcblo. (b.) = aanborduren.
an'itieren, fcbW. (b.) = \vezenloos aanstaren.
aanstichten, verooran'itiften, fc4h/. (h.)
zaken, verwekken, smeden, stichten, teweeg
brengen; opzetten, aanzetten (einen au etin.);
nt.
omkoopen (fai* Beugen).
aanstichter, bewerker. itn'ftiftung, In.
aanzetting, aanhitsing.
fcblu. (b.) = inzetten, aanheffen;
instemmen. 2in iftintutung, intoneering,
inzetting, aanheffing.
an'itotPern, fehtb. (f.) = aansukkelen, aanstruikelen, aanstrompelen.
9.fit'itot in. = stoot, schok ; aanstoot, ergernis;
bei einem W. erregen = iemand aanstoot geven;
an einer Sacbe W. net-men = zich aan jets
ergeren of stooten; obne = zonder hindernis; vlot; ben erften W. geben = den eersten
stoot geven. an'itofien, ft. (b.) =aanstooten,
stooten aan of tegen; klinken (met de glazen); samenvoegen, aanzetten; struikelen,
aanstooten (van paarden); mit ber Bung od.
jut Ikeben a. = stamelen, met een dikke tong
spreken; grenzen of stooten aan; bei einem
a. = iem. aanstoot geven. anjtiiiiig, (einem
a. fein) = aanstootelijk, stuitend, ergerlijk;
(van ooft) aangestoken.
an'firattgen, fcbin. (b.) = aan- of inspannen.
attitrebett, jcOm. (h.) etm. = naar jets strey en; gegen chi:). a. = jets weerstreven.
an'fireiMen, ft. (b.) = schilderen, verven;
aanteekenen, aanstrepen, onderstrepen;
bir fcbon a. = ik zal het je
inerbe (Witt)
wel inpeperen. of
= schilder,
—n'ftrei,
th er,
= verfkwast.
verver. Mfitreir4Pittjet,
attiftreifen, fcblu. (b.) = rakelings langs gaan,
even aanraken.
inspannen, veranitrengett, fc4tu. (b.)
iem.
moeien; einen $roaef3 gegen einen a.
een proces aandoen; fir4 a. = zich inspannen.
= inspanning.
itnItrengung,
nt. = verf; het verven; tint, kleur,
vernis; einer Sacbe einen gebett = een
vernisje, een schijntje, een kleur geven.
fcbiu. (b.) = aanbreien, aan elkaar
breien.

auftrieeetst.
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an'tiOpen, fcbiro. (t.) = aantikken.
—e = antiquaar; koopiinticluar',
an'ftriinten, fcbin. (1.) = aanstroomen, toe- man in nude boeken. Untiquariat', —(e*
—e handel in oude boeken. antiquairifc4 =
stroomen.
an'ftiit en, ic01-0. (b.) = een stuk aanzetten; antiquarisch: voor oud. anticittitat',
—en = antiquiteit. %ntiquitiiitentianbter,
verstellen, stukken.
• = koopman in oudheden, antiquaar.
itnifturm, =aanval, stormloop.
fcblro. (b.) (gegen etiu.) = (op iets) aanstormen. itntifentitt, nt. —en, —en = antisemiet. anti:
antisemietisch.
fentilifit
=schok.
febin.
(f.)
=
an'itiirAett,
Ifit'itur3,
antiseptisch.
antife/rtifc4
vallen aan of tegen; aanspoelen.
—n=antistrophe: tegenatefue4ett, fcbt-u. (b.) um etin. = aanzoek doen iliatiftroVie,
an'ttrienetn, fcbin. (b.) = glad kammen (met
de roskam).

om iets. naar jets dingen, verzoeken om iets.
itnjurOcr, in. =sollicitant, mededinger, aanzoeker. %Iffultuna, In. —, —en, = aanzoek,
verzoek, aanvraag, sollicitatie.
itittagonWittu, — = antagonisme:vijandsehap; naijver. itntanonift', in. —en, —en, =
antagonist: tegenstander, vijand.
an'tatein, fcbin. (b.) = optakelen, optuigen.
beginnen met dansen,
(b.)
an'tan3en,
het eerst dansen; (f.) = aandansen.
taster aan, tikken
(b.)
an'tapinn,
aan; (f.) angeta4t fommen
al tastende
naderen.
antaatift0 = antarctisch.
anitaften, ftblv. (lj.) = aanpakken, aantasten;
(fig.) aantasten, aanranden. Un'taftung, In.
—, —en = aantasting; aanranding.
aantuimelen (tegen
an'tauntein, fcbin. (b.)
iets, gegen oct. an env.).
= antecedenten: verleeinteceben'tien,
den (van iem.).
antebatie'ren, fcblu. (b.) = antedateeren.
antediluviaansch.
antebitubia'niiA
itn'teli, = aandeel, deel, portie, part;
belangstelling, deelneming; W. an einer Sadie
ljaben = (aan)deel in iets hebben; W. an einer
Cade nefimert = deelnemen in iets, belang= deelhebber,
stellen in jets. fitleittitther,
deelnemer, aandeelhouder. 9An'teitjefiein,
= bewijs van aandeel.
qfitte3elnitigien = Wntecebentien.
—(e)n = anthologie:
anttpotogiei, tu.
bloemlezing.
anthraciet.
ftnttiracitt, itntnra3it', m.
SnthroPolva i, m. —en, —en = anthropoloog.
— = anthropologie: leer
ituttiropotoaie,
van den mensch.
antOroPontori)t)ifit = anthropomorphisch.
ittittirol.iontorP4Winu, in. — = anthropomorphisme: voorstelling van God als mensch.
itntnroPoptian'(e), ..gen, ..gen=anthropophaag: menscheneter.
antidiantfirie'rett, fcbiu. (b.) = antichambreeren.
= Antichrist.
/tntfitrift, m.
—, —en = anticipatie:
itnticipation',
't vooruitloopen op iets. anticipie'ren,
(ti.) = anticipeeren.
antibot', —e = antidotum : tegengift.
an'tiefen, fcbiu. (b.) = peilen, looden; aandiepen.
= antiin. -,
antit' = antiek.
quiteit; oudheid.
itntitritir, tn. —, —en = antikritiek.
antilitierat' = antiliberaal.
= Antillen.
itntiFien,
-, n antilope.
%Within,
= antimonium.
itutintolt(iunt), f.
= Antiochie.
ifittivAiett od.
itntipatOie, ru. - (e)n = antipathie: tegenzin.
antiPrettylfri) = antipathisch, an ti pathie .
n = antipode.
IttltiPoln, in. - n,

strophe.

antittiefe,
f.

—n = antithese.
—e = gelaat, geziclit.

aanrazen (tegen).
an'toben, fcbin. (b.)
an'ton, = Anton, Antoon, Toon. it-lawn-1e,
• = Antonia.

an'trainn, febIn. (f.) = aandraven.
voorstel, motie,
--(e),
trap
itn'traa,
voorslag; einen W. ftehen = een motie voorstellen; einein Mibcben einen mac fen =
aanzoek doen om een meisje, een meisje een
huwelijksvoorstel doen, een meisje vragen.
an'tranen, ft. (tj.) aanvragen; voorstellen,
aanbieden; einem ein %int a. = aanbieden;
auf Scbeibung a. = scheiding aanvragen; auf
eine Strafe a. = een straf eischen. an'tratO,
ref*, f. = recht van initiatief. itn'tragftetter,
m. = voorsteller.
an'trctuen, fcbin. (b.) = doen huwen met, in
't huwelijk verbinden met.
atetreffett, ft. (b.) = aantreden, trefTen, vinden.
anstrettnn, it. (lj.) = aandrij y en , aandringen,
voortdrijven, drijveit, aanzetten; aanspoelen.
= drijver; aanzetter.
ftn'treitier,
an'treten, ft. (1.) = aantreden; angetreten! =
aantreden! bei einem a. =bij iem. aanloopen;
(b.) aantreden, vast treden; beginnen, aanvaarden (een reis, een dienst, een ambt, een
=
erfenis, de regeering); bad neue jc afir
intreden.
=
aandrift,
aansporing;
aanhitilit'trieb,
sing: auf eigeneut = uit eigen bewegtng.
ani trinfen fir°, ft. (tj.) (eitten ataufcb) = zich
bedrinken, zich een roes drinken; angetrun=
ten = aangeschoten.
%Whitt, = aantreden; begin, aanvaarding,
intree; W. eitte Wittte = in-dienst-treding;
W. an einer Zreppe eerste trede. ittt'trittt4:
alibien3, In. = eerste audientie.

i. ; :rebe,

in. =

intreell geld (of: entrée); -preek; -cede (of:
inaugurale cede).
itnitriWrolle, In. = debuutrol. an'tritte4=
= installatiemaal.
fittnauL
(b.) aandoen, aantrekken; (eer,
an'tnn,
schande, leed, geweld) aandoen, toevoegen;
angetan (mit) = gekleed (in); e.e, einem =
betooveren, beheksen; fitb ein £eib a. = zich
te kort doen, zich van kant maken; bie Sacbe
ift gang banacb angetan fie 6u beunrubigen =
juist geschikt, er net naar haar ongerust te
maken.
an'tupfen, fcbin. (tj.) = aanstippen, aantippen.
ifittiver/nn = Antwerpen.
lint'Itiort, In. —, —en = antwoord; Sur W.
geben = ten, tot of als antwoord geven; um
W. Wirt) gebeten = verzoeke antwoord; Leine
ift and) eine W. = wie zwijgt, stemt toe;
9Zebe unb fiber eine Saebegeben = verslag
van iets doen.
antluorten, fcblu. (b.) = antwoorden. W10%.
antwoord.
tuartfrOreitien, f.
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an s uffen, fcbiii. (b.) = voor den gek, voor
't lapje houden.

(b.) aanpassen.
an'berfuMen,
an'bertranen, fttio. (1).) = toevertrouwen,

itn'ttntriO,

Wild* aanwas, groei;

jong hout.

itnTourf, nt. = het aanwerpen; eerste worp;

het aangeslibde, de aanslibbing; pleisterkalk;
het volrapen.
an'itifirfeln, filly . (().) = het eerst werpen of
gooien (met dobbelsteenen).
an'ttntr3eln, ft_t in. (f.) = wortel schieten;
als vastgenageld.
angelmtrytt
= aantal, getal, tal, menigte.
itn i ptit,
an'30ten, fcbio. (tj.) = op rekening betalen
of geven.
(tj.) = aanbreken of aanan'30fett,
steken (een vat wijn); einen a. = iem. het
water aftappen; iem. geld aftroggelen,
laten bloeden.
an3autient, fcbiv. (b.) (einem etio.) aantooveren, door tooverij bezorgen; hie angesatt,
bert = als betooverd.
an'3iimiten, fttin. (b.) = aan den teugel leggen.
fic0 antrinlen.
fctn. (f).)
an s vc4ett
itire3eichen, f. = teeken, kenteeken, aanwijzing; voorteeken.
an'3e1Mitett, fcbin. (b.) =-- aanteekenen, noteeren.
9.tit'3eine, --n = aanwijzing, aangifte;
inlichting, mededeeling; aanzegging; waarschuwing; kennisgeving, advertentie, annonce,
bericht; teeken, voorteeken. itnigineantt,
= adresbureau, adreskantoor.
Watt, f. = advertentieblad. an'Aeigett, fcbtu.
(b.) = aanwijzen, aangeven, bekend maken,
mededeelen; aankondigen, voorspellen; aanzeggen, beteekenen; kennis geven van, adverteeren; ben ft14.1fang einen Oriefa, a. = de
ontvangst van een brief melden ; anivigenb
aantoonend, aanwijzend. nt. =-aanwijzer. aangever, aanbrenger; nieuws- en
advertentieblad; exponent.
an'Aettetit, fcbin. (b.) = (een weefsel) inslaan,
scheren, opzetten; (eine lerfcbiniirung, eine
ntrigue, S).'iirtbet) a. = op touw zetten,
smeden, veroorzaken , brouwen.
an'3iet)bar = aaritrekbaar.an'Oefmt, ft. (0.) =
aantrekken, beginnen te trekken; aantrekken,
naar zich toe trekken; trekken aan (de schel);
spannen (een koord); (den adem) inhouden;
(kleeren) aantrekken, aandoen ; (iem.) kleeden,
aankleeden; aantrekken, belangstelling gaande
maken, bekoren, trekken; aanhalen, citeeren;
beginnen te zetten (bij het schaakspel bijv.);
bet Paget 3-iefit an = de spijker houdt; ber
Scbtag 3ietjt an = komt aan; in de hoogte
gaan (van effecten); (f.) aankomen, naderen; in dienst, in betrekking gaan. fid) an':=
3-ietyn = zich kleeden; fief) eft"). a. (fig.) =
aantrekrich iets aantrekken; an'3ietiettb
kend; aantrekkelijk, behoorlijk. 2t-W3ie4er,
— aankleeder; laarzeknecht.
3iefmng, iv. = aantrekking; aanhaling.
iebuttgaraft, Yu. = aantrekkingskracht.
= aantrekkingskring,
tt3iebuttgareii4,
attractiesfeer.
an3ififien, fri)tu. (f).) = aansissen.
an'pttetn, fMtn. (O.) = aansukkelen.
itn'Atto, nt. aantocht, nadering, indiensttredmg; pak (kleeren), kostuum, kleeding,
kleedij; int W. rein = naderen, op til zijn,
= in groat toilet.
dreigen; in iioffent
(0.) = besnuffelen; etto. an'Aiinfid) = stekelig, scherp, satiriek, beattluittern,
leedigend; stui tend, dubbelzinnig. itn'aiig:
mittert inicb an = ik vermoed iets.
(tj.) = wonen dicht bij of ticbteit, = stekelige, scherpe zet, hatelijkan'tvoItten,
heid, toespeling, personaliteit; dubbelzinnig
nt. = naaste buur; oevernaast.
gezegde.
bewoner (van een rivier).

vertrouwen; fidj einem a. = vertrouwen in
iem. stellen, iem. zijn vertrouwen schenken.
an'bertuanbt (einem) = (aan)verwant (met
iem.). 21ttliertuanbtfrOaft,
,----- (bloed)verwantschap, maag,;chap.
zich door fleemerij
Tcbtu. (tj.)
ans bettern
in- of opdringen.
itiftuaciO, nt. . . fe?, = aanwas, aangroei, het
wassen; toeneming. aulvarbfen, ft. (f.) =
aangroeien, vastgroeien; aangroeien, toene men,
wassen.
ateivadein, frbin. (1.) = aanwaggelen.
advo- e 0(1. .. matte
iftetvatt,
caat, procureur; curator; gevolmachtigde,
mandataris. itn'tuattfMaft, km -- ,
en =
advocaatschap, procureurschap; balie.
(ti.) = vastrollen, rollen;
an'tuat;cit,
aanwalsen.
an'tvanbetn, icOni. (b.) = bekruipen, bevangen ;
bie ,Vuft inanbett mid) an = de lust komt bij
me op. itnittlanblung, = lichte aanval,
aanmaning (van ziekten bijv.), vlaag; aanvechting, kuur.
itn i tuarter, in. = kandidaat, expectant; recht
hebbende bij overleving. itit'huntfrOaft,
--, —en = uitzicht, vooruitzicht, aanspraak
(op bevordering); recht van opvolging bij
overleven.
attluebeit, ft. V. fcbin. (tj.) = aanweven.
an'hiefyit, fcbit). (c.) = aan- of opwaaien,
waaien tegen of op.
an'inelfett, ft. (b.) = aanwijzen, toonen; toewijzen ; verwijzen ; onderrichten, voorschrijven ;
einen auf (an) einen anbern a. = iem. naar
een ander verwijzen ; auf etiu. angeiniefen fein =
van iets afhankelijk zijn, genoodzaakt zijn tot
iets, niets anders hebben dan; auf fetbit
artgeipiefen rein = zich zelf geheel alleen
moeten redden ; (geld) vaststellen, bestemmen,
aanwijzen, assigneeren. m. = aanwijzen; assignent; wie aanwijzingen, orders
geeft. itnlueifung, in. = aanwijzing; assignatie, wissel, check; mandaat, order. /1-ttluei:
= orderbriefje, assignatie.
fungOettet,
anluenbOar = aanwendbaar, te gebruiken,
bruikbaar; toepasselijk. attluenben, fcbin. u.
our. (1).) aanwenden, inspannen, gebruiken;
toepassen; iibet angeinanbt = misplaatst, verkeerd toegepast; angeinanbte Vatbematif
toegepaste wiskunde. itn'tnettbung, Yu.
aanwending, gebruik; toepassing.
anlverben, ft. (1).) = aanwerven, werpen;
aanmonsteren;engageeren.itnituerbuttg,in.,--werving, aanmonstering.
an'tuerfen, ft. (tj.) = aanwerpen, werpen tegen ;
het eerst werpen.
1. =bezitting, landbezit, goed, erf,
hoeve.
attluefettb = aanwezend, aanwezig, tegenwoordig, prezent. ftn'hiejentiett, in. = tegenwoordigheid, aanwezigheid.
an i tuctlen, 1cbio. (b.) = aanslijpen (een punt).
an'inibern, fcbit). (b.) = weerzin wekken; bay
itribert mitt an = daar walg ik van.
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licht) op-, aanan'Aiittben, Tchtn. (1.) =
steken; ontsteken, in brand steken.
an'Afuiinnen, fchrn. (h.) = aanpersen; met geweld aandoen of aantrekken.
an'ffineden, ichin. (h.) = aanpinnen, vastpinnen.
an'afveifeln, fchin. (b.) = in twijfel trekken,
betwij felen.
Aeolisch. kol giarfe, Yu. = Aeolusharp. ifioft0, m. = Aeolus.
ftolten, $f. = aeonen, eeuwigheden.
9toriff, nt. -(e)6 = aoristus.
.. ten = aorta, groote lichaamsiforla, Iv.
slagader.
%Pana'ne, -n = apanage. jaargeld
van prinsen. apanagie'ren, Wm (h.) = apanageeren.
aPart' = apart, bijzonder, eigenaardig. itparle,
T. --(6), -(b) = aparte, ter-zijde-spraak.
apathie, gevoelloosheid,
it^Jatljie ' , m. stompheid. apa'Olfit = apathisch.
U4ienni'nen, q31. „= Apennijnen.
Taft
m. -6, 9tjafef = appel; ber
nicht twit nom tan= = de appel valt niet
ver van den stam of boom; in ben fauren
beif3en = in den zuren appel bijten.
= appel II ether ;
m. ; :flaunt,
-boom.

-40rfefr4en, T. -6, - = appeltje. %plethora,
m. = wilde appelboom. %pletnarten, m. =
appelboomgaard.
aO'fef II gran ; :griin = appelitgrauw; -groen.
:furt5en, m.; =m10, f. =
ifVfeflIfern,
-koek (of: -taart); -moos.
wilde kwee, kweeappel.
WO'fetattitte, in.
atrfetrunb = appeirond. apleffaft, m. =
appelsap. apleffauer = zuur als een appel.
=
; :fr4eiti e,
etPleillfiture, tu.; =frbate,
appellIzuur, -schil; -schijfje.
itlrfellIfeliiinutef, tn.; 4dotittMett, = appel 11pelilgrauwtje (of: -schimmel); -beignet (of:
-broodje).
-n = sinaasappel.
%Pfaillte,
efOlefilftief, m.; =than, tn. = appelil steel;
-wijn (of: cider).
ilip4iitefiL tn. = aphaeresis (afwerping van
een letterklank voor aan het woord).
itpOe'flunt, 1. -(6), .. lien od... lie = aphelium.
.. men = aphorisme.
itoborwittio,
aPfprirtifeb = aphoristisch.
iiporobile, tn. = Aphrodite.
aPobitlifit = apodiktisch: op stelligen toon
gesproken; onweerlegbaar.
ifPottii'unt, 1. -(6), .. giien = apogaeum.
ifOofafWfe, to. - = apokalypse : Openbaring
van Johannes. apofatap'tlfri) = apokalyptisch.
-n = apocope (afkapping
ifPolope, to.
achter aan het woord).
apokriefe boeken. apo:
itPuf-rtyP4en,
frfy01)(ifrO) = apokrief.
= Apollo. itpouly ain, f. =
itPorio,
Apollonia.
ifOofocf, m. -(e)6, --e = apoloog: leerfabel.
ifOoloictee, m. -en, -en = apologeet: verdediger. itootogie, in. -(e)n = apologie:
verdediging.
ifPoWfog'nta, f. --(b), -ta = apophthegma:
zinspreuk.
apoplektisch: volbloedig.
alioPfertifc#,
-(e)n = apoplexie: beroerte.
itOoPfegie', tn.
itOoftafie', tn. -(e)n = apostasie: afval
(van 't geloof). %Poftar, nt. -en -en =
apostaat.
VAN GELDEREN, Duitsch Woordenboek. I.

nt. -6, - = Apostel, elpoiftefge:
fe*Ici)te, = Handelingen der H. Apostelen.
ittioftolat', 1. -(e)6, -e = apostolaat. apofto':
fi f dj = apostolisch.
-(e)6, -e = apostrophe, af%looftroPfy,
kappingsteeken.
if0oftro'pf)e, -n = apostrophe, toespraak. apoftroOftie'ren, fchtn. (h.) = apostropheeren.
-n = apotheek. itootoiter,
ifOotOle, tu.
= apotheker. ifpoOefernetvidit,
in. -6,
= medicinaal gewicht. ifpotipeferorbituna,
to. = artsenij- of receptenboek. ifpoti)eler:
= apothekersrekening (eig.
rer4nuna,
en fig.).
-n = apotheose: vergoditOot4eole,
delijking.
if0Parat', nt. -(e)6, -e = apparaat, toestel.
if0Partetnent' (spr.: mei), 1. -6, =
kamer, vertrek; bestekamer.
%PPM', m. -(e)6, -e = appel. ifppelfant',
nt. -en, -en = appellant. ifpPeffat', m.
-en = appellaat. itppelfation', m. --, -en =
appel. %4pettati0n4S'oerirfit, T. and
m. = hof van appel. ifppelfationtvrat, m. =
raadsheer bij het hof van appel.
ifPpelfatifolum), T. -(6), .. na od. . . be(n) =
appellatief: soortnaam.
aPPettie'ren, Tchtn. (h.) = appelleeren; an
femanb6 Uohttuotten a. = op iemands welwillendheid een beroep doen.
m. -(e6), -e od. . . bice6 =appendix: aanhangsel.
%poem', m. -(e)6, -e = eetlust; guten gf.!=
eet smakelijk! fpiiren = eetlust gevoelen;
ber Ill. tommt beim ff en = al etende krijgt
men honger. a41etitifir0 = eetlust wekkend,
aanlokkelijk, smakelijk, appetijtelijk. ftppe:
= gebrek aan eetlust.
titfoligfeit,
alcrOlfc4 = Appisch.
aPplattie'ren, fchtu. (h.) = aplaneeren: vlak
maken.
aPpfaubie'rett, Tchtn. (h), einem = (iem.) toejuichen, applaudisseeren. it4pfat0',
fe = applaus.
ifPplifatur', tn. -, -en = vingerzetting.
a14li3ie'ren, fchtn. (f).) = toepassen, appliceeren.
itopoinv(spr.: appwër0, m. -6, -6 appoint:
saldosom, saldowissel.
apportl = apporte! apportie'ren, fcbtn. (h.) =
apporteeren.
-, -en = appositie, bijstelSP/Alfa-hitt',
ling.
alapretie'ren, TcfM). (h.) = app'keteeren: toebereiden; opmaken, glanzen. ilppretur', to.
-, --en = appretuur.
iftiProfiation', to. --, -en = approbatie:
goedkeuring. approbie'ren, fchtn. (0.)=approbeeren.
-it = apitPpro'rpe (spr.: approsje), to.
proche : loopgraaf.
approxintatlif = approximatief: bij benadering.
-n = abrikoos. itprifolen:
ifPrifo'fe, tu.
ftein, ut. = abrikozepit.
-e = April; einen in ben 91.
nt.
fchicten = iem. tot Aprilgek maken, voor gek
laten loopen. itprif'bfunte, = witte boterbloem. ftprit'narr, m. = Aprilgek. %per:
Wetter, T. = Aprilweer.
a priori = a priori : van to voren, vooraf.
alnio'rifc4 = apriorisch.
4
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— , --it; it4i*4 = apside: keerpunt (in de baan van een planeet); zijbeuk.
aptieren, ftbtn. (b.) = apteeren: aanpassen.
—e = aquaduct: waterm.
—e = aqualeiding. itquamarin', m.
marijn (een edelsteen). itquarctif,
—e = aquarel. itqu'ariunt, f. = aquarium.
itotatin'ta, to. — = aquatinta (een soort
gravure).
= aequator. Cianatorial! =
aquaftor, m.
aequatoriaal.
--e = aquavita: brandeitonabir, tn.
yijn.
itquifibriff, nt. ---en, —en = aequilibrist.
aequinoctiaal. ftquinoftium,
iricruinottiat f
tien = aequinoctium: nachtevening.
—e = aequivalent.
T.
itaninatent,
1. —(eA e = are, DM2.
itr, nt.
--, Wren = aera: tijdrekening, tijdit'ra,
perk.
= Arabier. itrafietcre,
itiraber, nt.
Arabie.
—, -- en = arabeske.
Arabisch.
=
arafbifc9
itrago'nten, T. = Aragon, Aragonie. itragoc
flier, m. = Aragonees. aranoittifit) = Aragonsch.
ftrantiVer, — d — .---Arameeer.arantalfr4=
Arameesch.
areometer.
u. f.,
—
iiriionteter,
ien = schatkist.
ftrarliunt), 1.
tv. —, —en = arbeid, werk, bezigheid, moeite; bewerking, uitvoering; taak;
bei einem in W. fteben = bid iem. in het werk
of in dienst zijn; an bie W. geben od. fidj art
bie 91. madjen = aan het werk gaan; bei ber
fein = aan het werk zijn; auf geben =
op daghuur gaan; eitten in W. nebmen = iem.
in dienst, in het werk nemen; ba,?, Melt) ift
in W. = in de maak; nacb getaner 9t. -tit gut
ruben = na gedaan werk is het goed rusten;
bie W. einftetten = het werk staken; befteitte
= relief; bath
W. = besteld werk; erbabene
erbabene = bas-relief; tbie bie W., fo ber
&ibn = loon naar werken; eine praMtboffe
W. = een prachtig stuk werk; ein Uerf in
nebmett = onder handen nemen.
ariniten, fcbtu. (b.) = arbeiden, werken, bezig
zijn; bewerken; gearbeiteter Stein =bewerkte
steen; im agetobn a. = in dagloon of daghuur werken; an einer Sa* a. = iets onder
handen hebben; einem in bie ,t)anb a. = iem.
in de hand werken, bijstaan; ber eregra0
werkt
werkt; ber rein arbeitet
arbeitet
of gist; bad Scbiff arbeitet = ..stampt, werkt;
fic1 3u robe a. = zich doodwerken.
= arbeider, werkman;
itr'beiter, nt.
jeber ift feine 5lobne tbert = de arbeider
is zijn loon waard. itrIniterftanb, In. =
arbeidersstand, werkmansstand.
m. = werkliedenvereeniging.
itr'beitgeber, m. werkgever, baas, patroon.
itr'beitneOmer, m. = werknemer, arbeider.
ar'beitf am = arbeidzaam, werkzaam. itribcit=
fandelt, lb. = werkzaamheid, arbeidzaamheid.
itribeit4beutet, m. = werkzak, breizak, reticule. itr'beit4biene, iv. werkbij. itr'beit4:
werkmansboekje, livret.
buck
= werkstaking. ar'beit4.:
einfteffung,
= bekwaam, in staat om te werken.
itr'beitOetb, 1. = arbeidsveld. /fr'beitOrau,
= werkvrouw. itr'beit4tian4, f. = werkplaats, werkhuis; verbeterhuis. 5tr'beit4fam:

itrgentW.

nter, hi. = werkkamer; laboratorium; kamer
van arbeid. Wr'beitaiiftMen, f. werkdoosje,
werkkistje, gereedschapskistje.
m. =
iir'beit411thrtiMen, f., :Traft, tb.;
werk mand je ; -kracht; -loon (of: arbeidsloon).
werk(e)loos.
itr'bett4inann,
arinit4to4 =
teute = arbeider, werkman. Ur:
m.
werkkrukje. ar'beit:
beit4'frtientet, nt.
fcpen = lui, traag. 2tr'beit4frfteu, =
traagheid, afkeer van het werk. itr'beit4f Mute,
to. = industrieschool. itr'beit4ftube, tn. =
studeerkamer, kantoor, atelier, laboratorium,
werkkamer. itr'beit4tag, m. = werkdag.
= Wrbeitaeutef. ar'beit4z
itrlicit4tafriy,
niet in staat om te werken, invaunfii4ig
= werktijd. itr'beit4=
lide. itr'beit43eit,
Ainner, f. = Wrbeitgtube.
Wrbitra'ge (spr.: ...aazje), th. —, —en =
arbitrage.
itrca'num = Wrfanmn.
„men archaisme: ouderiirc4rti4Inu4, nt.
wetsche, verouderde uitdrukking.
m. —en, —en = archaeoloog: oudheidkenner.
--(e)n = archaeologie.
,trititotogiei,
archaa
= rkeoel.ogisch.
arrbaoloi gifr4
—n
W rAe,
..fo'nen aartsdiaken.
itre4intanbrit', nt. —en=archimandriet:
opperabt in de Grieksche kerk.
—(e) = archipel.
m.
iirrOtteff, m. —en, —en = architect. ard*tefto'nifit = architectonisch. itrifOtertur',
— , — en = architectuur. itrititraW, m.
—(e) u. --en, —e u. —en = architraaf.
—e = archief. itrOtbar',
itrrijity,
—e = archivaris.
m.
itritont', tn. —en, — en = archont.
—e = areaal (vlakte-grootheid
f.
van een stuk land e. d.).
— , nen = arena.
ftrelta,
itreonteler = Wraometer.
e = areopagus.
itroglacr, m.
arg (iirger, iirgft) = erg, boos, slecht, kwaad,
boosaardig; sluw; slim, erg, groot, ernstig:
ift au a. = het is te bont, to erg; ein arger
A=eVer een grove fout; er macbt mu a. =
hij maakt het te bont, te gek of hij gaat te
ver; idj febe tticW Wrge babel = ik zie er
geen kwaad in; Wrg0 bon einent benten =
kwaad van iem. denken; ha argot fiegen =
in de boosheid liggen, verdorven zijn. itrg,
f. —en = erg; otjne W. = zonder arglist, zonder booze bedoeling; icb babe Fein babei =
ik denk aan geen kwaad; W. an ettb. nebmen =
iets kwalijk (op)nemen, zich aan iets ergeren.
arg'benfenb = ergdenkend.
—(e) = nieuwzilver, nikkelitrgentan',
zilver.
itrgenti'nien, = Argentinie. argenti'nifr4 =
Argentijnsch.
etr'ner, nt. — = ergernis, boosheid, spijt,
toorn, verdriet. iir'gerfir4 = ergerlijk, lastig,
hinderlijk, aanstootelijk, boos,
boos,,,kwaad; lichtgeraakt, gemelijk, korzelig.
= gemelijkheid, aanstootelijkheid. ar'gern,
fcbtb. (b.) = ergeren, boosmaken, hinderen,
aanstoot geven; fidj a. = zich ergeren, zich
boosmaken (over iem. = ither einett); ficb tot
= zich dood ergeren. Orger:
od. au robe
niffe = ergenis, verdriet,
.. ttiffe,
ni4,
toorn; ergernis, aanstoot,
misnoegen,
schandaal; lit. an einer Sacbe nebmen = zich

%rather.
over iets ergeren; ein kiffenttic4e,
(lawn =
algemeen aanstoot geven.
= Argiver: bewoner van
ettrni'ber,
Argos; ook : Griek. ctritisbifr4 = Argivisch.
= arglist, boosaardigheid. valscharglift,
heid. argliftig = arglistig, boosaardig.
Ion = argeloos, onnoozel, zonder boosheid,
oprecht. itralofitlfeit,
= argeloosheid,
eenvoud(igheid), oprechtheid.
argonaut', in. —en, - en = Argonaut. Woo=
= tocht der Argonauten.
nan'tettpta,
argument', 1. --(eA —e = argument. argu:
mentation',
--, —en = argumentatie.
arguntentie'ren, 1,:biu. (4.) = argumenteeren.
= Argus. ar'gt0augen, V. =
Argusoogen.
nt. —(e) = argwaan, achterdocht,
wantrouwen; verdenking. arglvii4nen, 1c4in.
(1.) = argwanen, verdenken, wantrouwen;
vermoeden. argluiAnifrO = argwanend, achterdochtig, wantrouwend, ergdenkend.
= Ariaan. etrianWinto,
itria'ner, m.
— = Arianisme. arialtifo4 = Ariaansch.
= aria.
---,
it'rie,
Wrier, V. = Ariers. nirife4 = Arisch.
aeon, in. = Anion.
itriftorrat', m. --en, —en = aristokraat.
itriftotratiei, -, --(e)n = aristokratie.
ariftorralife4 = aristokratisch.
= Aristotelicus.
itriftote'tifer, m.
ariftotelifM = Aristotelisch, peripatetisch.
= arithmeitrit4ntetir od.
tica, rekenkunde. itritimetiter, m.
rekenkundige. aritiintelifc4 =
arithmetisch, rekenkundig.
—, —en = arcade, booggewelf,
aria'be,
galerij met booggewelf.
1. = Arcadie. arfa'bier, in. =
Arkadier. arfa'bifc4 = Arcadisch.
..na = arcanum : geheimarraltum, 1.
middel.
arr i tife4 = arctisch.
= arm, behoeftig, beklaarm (iirmer,
genswaardig; ein armer = een beschuldigde voor het gerecht, een arme zondaar;
a. an geiftigen Oaben = arm in (of aan)
geestesgaven; a. ipie eine Peirc4enmai0 = arm
1„1s een (kerk)rat; her 2trme = de arme; her
Vtrmite = de stumper.
iirtn, m. (e), —e = arm, tak, vertakking;
einem miter hie 9Irme greifen iem. een
handreiking geven, iem. een handje helpen;
144 einent in hie %rme inerfen = zich in iems.
armen werpen; hie 9/rme in hie Seite ftemmen =
de handen in de zijde zetten.
, 6 = armada.
itrmalia,
- en = armatuur (bewapettrutatur',
ning van soldaten enz., ook van den magneet).
=
itrmittattb, 1. = armband. itrm'binbe,
stinger, armverband; manipel. itEntibruff,
= armborst, hand- of voetboog.
= boogschutter.
bruftfAiitle,
- = armpje. arnt'bid =
itrm'iten, 1. —
zoo dik als een arm.
arntee', —(e)n = leger. itrinceibefcto,
m. = dagorder. arnteeforp, = legercorps.
litrUteelleferant, m. = leverancier van het
leger.
= mouw; auf ben ff. beften
m.
od. hinben = op de mouw spelden. demelz
auffiVag, m. =opslag van een mouw.
nteut t, 1. = armsgat.

arIttettanftaft,43.=armeninrichting.itrltten,
biitVe, = arm(en)bus. itr'mentyttO, I. =
armhuis.
itrme t nien, T. = Armenie. artnettier, m.
= Armenier. arme'ttifit = Armenisch, Armeensch.
ar'mentaften, nt., iir'menfaffe, = armenkas. itrIttenPftege, =armenzorg.ftrimen:
Pfteger, m. = lid van (een vereeniging voor)
armenzorg. itr'menfitute, in. = armenschool.
ar'menttort, m. = bus, blok. ar'mentter.=
tuattung, = armbestuur, diakonie. iir'mettr.
Unfelt, f. = armwezen. arm(e)fiin'berbanf,
in. = bank voor de veroordeelden, armezondaarsbank. itrm(e)fiin'tterntiene, = armezondaarsgezicht. itrm(e)fiin'bergtorfe, In. =
boevenktok.itritt(e)fiin'berftitig, m.=Virm(e)=
iiinberbanf.
= lange vijl, armvijl. arm':
arntifelle,
=
gelenf, 1. = armgewricht. Wiwi-041e,
(arm)oksel.
1c4it).
(4.)
=
bewapenen,
uitrusten.
artnie'ren,
%rutin', en. = Arminius. arminiainer, m.
t,, - = Arminiaan.
armliffen, 1. = leunkussen. arntiorti, tn. =hengselmand. itrmleueitter, m. = armkandelaar.
= armoedig, armzalig.
= armoedigheid, armoede.
—e = morsmouw, overmouw.
erntling, m.
= armscheen, armplaat.
itrnt'fitiette,
artnlefig = armzalig, ellendig, armoedig,
min, beklagenswaardig.
itrnefeffel, nt., itrut'itu01, en. = armstoel,
leunstoel. itruffPange,
= armband.
= armoede, behoeftigheid,
itrIttut,
gebrek; 9t. 1c4tirthet nic4t = armoede is geen
schande. ar'mutOr4ein, m.;
1.
bewijs van onvermogen.
itrmAtort, nt. = armvol.
itr'notb, nt. = Arnold, Arnoud.
.. mate =
arm', 1.
— e; aroma, 1.
aroma, geur. aronialfic4 = aromatisch, geurig.
ita'ron, m. = Aron, Aaron.
dzjieren) 1c4it). (4.) =
arPeggie'ren (spr.
ararpeggeeren. arpeg i gio, 1.
peggio.
= arak.
--e u.
iteratf, m.
arrangement' (spr.: zjemd),
arrangement. arrangie'ren, fcit). (4.) =
arrangeeren.
—(e)d, —e = arrest, gevangenitrrefti,
schap, gevangenisstraf; beslag, arrest;
Vt. fein = in arrest zijn, zitten; auf ettu.
tegen od. env. mit VI. betegen = beslag op iets
leggen. itrreftanti, m. --en, —en = arrestant.
itrreftation', in. --, — en = arrestatie.
od. z3immer, T. =
arrettlofat, 1., ,ftutte,
arrestlokaal, politiekamer. arretie'ren,
(4.) = arresteeren.
—=
arrogant' = arrogant. itrrogatt3',
arrogance.
arronbiffement' (spr.: Ind), 1.
=
arrondissement...
9tric4e
cars, achterste, gat,
arfit, m.
billen. itrfeWtitufe,
= bil. arfttleber,
1. = aarsleer.
—e = arsenaal.
itrfenar, f. = arsenicum. arfe'niPattig =
arsenicumhoudend. arfe'nlifiiure, =

arsenikzuur.

arlitc, tn.

in een versvoet).

ffen = arsis (hefting, opslag

/Mane.
—, --en = aard, manier, wijze; gepastheid, goede manier; aard, soort, natuur;
= ieder leeft op zijn
jeber tebt mid) Feiner
= op die manier; bie
manier; auf Mete
nnb Ueite, = de manier, waarop ...;
bc0 tjat feine W. = dat is geen manier, dat
is Diet net; nacb W. bet t tjitteren = op de
manier van de Chineezen; er tjat feine =
hij heeft geen manieren; baf eli (to) eine 9f.
fat = dat het een aard heeft of dat het een
fcbtagett = uit den aard
lust is; au?, bet
eenig
slaan, ontaarden; eittejig in teiner lit.
in zijn soort; tart nit bon W. = een
aardje naar (van) zijn vaartje of de appel valt
niet ver van den stam.
%-rt'benriff, no. = soortbegrip.
= Artemis.
itr'tenti, to.
arlen, f*). (b.) = aarden (naar, nacb), gelijken; aarden, gedijen, tieren; ivoftt od. gut
geartete kinber = goedgeaarde of goedgemanierde kinderen.
--n = arterie: slagader.
itrte'rie,
arte'fifc4er l8runnen = artesische put.
itr i ttinr od. /Ulm, nt. = Arthur.
arlin = aardig; (van kinderen) zoet; (van
volwassenen) beleefd, hoffelijk, welgemanierd,
galant. --, --en = liefheid,
zoetheid; beleefdheid, hoffelijkheid, netheid;
kompliment, galanterie.
— = artikel; lidwoord.
m.
%rtifutation', to. --, --en = articulate. nth:
futie'ren, tcfnb. (tj.) = articuleeren.
artillerie.
itrtilterie', to. ,--(e)n

itrt,

:part

Wide = kom, pot, teil.
itfctrber4er, tn. = aschbakje. aftlybleir4
afr)4 1Dto-ttb = aschblond.
= asch; atOgetaugte W. = loogit'fc4e,
fegen = in de asch leggen.
asch; in (hie)
:DetAtter, nt. =
Wir4enlibab, f.; :berfier,
aschlibad, -bakje; -bak (of: -vat.
Assche—
its fMettbriibet, m. u. f.
poester. ft'fAenfalt, it'fdienberb, m.
aschgat, aschhaard. alc4(en)farbig = ofcb=
farben.
:hug, nt. =
WW1-tilnritbe, W.; =faften,
aschlikuil (of: -belt); -kist; -kruik (of: urn).
it i fitentudiett, tn. = aschkoek, aschbrood.
= loog.
Wittjentange,
:---it'frtienljtock f. ; :ofen, m.;
aschligat; -oven; -plant (of: -kruid).
%f*Ittri3bet. it'fr4enfat3,
9tt'friy-ttPuttet, nt.
f. = aschzout, loogzout, soda.
it'fttenIftopf, m., :tuft, f. = aschllpot; -doek.
it'fritenurne, in. = 91f*nfrug. ftifftentelier,
it'fftentreeter, nt. = aschtrekker, tourmalijn.
4it'fr4er, m. = looierskalk. irfMernrube,
tn. = looierskuip, runkuip.
asschig, aschachtig.
aliterickt, kilAerig
it'f*rtnittluod), no. = Aschdag.
h'frijern, fcbiro. (b.) = in de asch leggen; ploten
(van huiden); rinse =iem. het aschkruisje
geven (op Aschdag in de R. C. kerk).
af0farben = aschkleurig. afr4'grau = aschgrauw; eentonig, vervelend; bay AeOt
a'frOin
%..fftraue dat gaat to ver.
of djeridjt.
Aeschylus.
it'fittitoL no.
%frkfrant, = aschplant. itfOrtt*n, tn. =
aschbrood • iffiVtanc4, m. = eschlook, sjalotte.
91-Wuteffe, = poelmees. itf03-1unt, f. =bismuth.
%Jen, 44. = Asen (goden).
ata. al foikakleinf.r4
(b.) = a z e n, met aaas
Wien, f cb
%fiat', m. —en, --en =
Azle.
Aziatisch.
= Meefe u. f.
itaefe f.
Aesculaap.
4.tatita4', et.
Asmodee, booze geest.
luo'bi, nt.
bt
itCW(00, nt. = Aesopus. kifovifri) = Aesopisch.
it'fottftte Meer = zee van Azov.
iltfOett' , no. --(e)i;, —e = aspect.
asper (Turksch geldstukje).
11?$'0er, m.
%Oftaft', nt. -(e)li, --e = asphalt. cOpiiaf:
tie'ren, fcbtu. (b.) =:asphalteeren. 2t¢ haft':
Pflafter, f. = asphaltbestrating.

iffr4, in.

= artilleriellofficier; -park; -school.
artilteriff, nt. — en, —en = artillerist, kanonnier.
artisjok.
—, --en
ftrtifitocle,
%rtift', no. —en, —en = artist. artirftifoi) =
artistiek.
arge)nei', --, en = artsenij , geneesmiddel; eine W. bertcbreiben = een geneesmiddel voorschrijven.
:Duff), T. = artsenii
2tr3(e)neVii bereiter,
bereider (of: apotheker); -boek (of: pharmacopee).
recept. itret(e)nei':
Itri(e)nei'forittet,
getuirl)t medicinaal gewicht. itr3(e)nel':
/tr3(onrii
=
medicijnglasof-flesch.
ntc0„ f.
taftrt)en, f. = artsenijkastje ot-kistje. itr3(e):
neilraut, = geneeskruid. argonaw4 =
medicinaal, geneeskrachtig. 2tr3(e)tteilttittet,
= geneesmiddel. ftrgonatage, =
tarief van de geneesmiddelen. 2tr3(e)net':,
trefen, f. = medicijnwezen. ftr3(e)nelluiffen:
9tffobil.
medicinale wetenschap. %-r3(e):
fif)aft,
iffOirant', nt. - en, - en = aspirant. Won::
nei'Aettet, nt. =.- etiquette.
Wr3te = arts, dokter, genees- rata, ..ta u. ten = aspirata, geaspi%r3t, nt.
reerde of aangeblazen letter. iffpiration',
heer. ar3rtir4 = geneeskundig.
tn. --, en = aspiratie. afpirie'rett, febbl.
t., Wtte,?, Wfte = aas (op kaarten).
= as (een noot); We, bur = (tj.) = aspireeren (een letter), (naar een be,
II.
trekking) staan.
as-majeur; lta mott = as-mineur.
asbest.
e
iff; = litli.
itt4beft',
- -en, --en = assuradeur.
%kettbent', in. --en, en = ascendent: ver- ilffefurant',
, ---en = assurantie. %fie:
itfiefuratt3',
want in opklimmende lijn. 2t cettriett3',
furanOramie, = assurantiepremie.
=
- - = ascendentie. akenbie'ren,
ifffefurat', m. --en, --en = geassureerde,
ascendeeren : opklimmen. Wcotfion',
verzekerde. affeturie'ren, fcbib. (b.) = assu--en = ascensie, (op)klimming.
reeren.
Wcele, itaeife, iv. — = ascetisme (strenge
pissebed, keldermot.
beoefening van deugd en godzaligheid door itrfet,--,
een leven van ontbering en boetedoening). 4f;ett = of en.
--eft
= assessor; bevoegd,
m.
=
asceet.
/fifer-for,
nt.
Wce'tif, /W:
Wcet', %act',
maar nog niet geplaatst ambtenaar.
es tif, ascetica, ascese. akeliftt,
%flint-tat', nt. --en, --en = assignaat, geasaaelifit = ascetisch.
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=assignatie.
signeerde. itffignale, Su. -,
affignie'ren, fc41v. (ti.) = assigneeren.
= assimilatie.
itifimilation',
fo4iv. (b.) = assimileeren.
assise, zitting.
-n
itifi'fe,
V. = rechtbank van gezworenen.
itifi'ftentarat, m. = officier van gezondheid
m. -en, -en = assistant.
3e klasse.
affiften3', Yu. -, -en = assistentie. affiftie:
(tj.) = assisteeren.
rett,
ftifociation', in. , --en = associatie. %floc/6,
m. -(b), -6 = associe. affocueren, fc0in.
(n.) = associeeren.
- en = assonance : halfrijm.
itffOnan3',
affonle'ren, fc0in. (f).) = assoneeren.
affortle'ren, fcbtn. (1.) = (as)sorteeren. %f for:
--e = assortinsent.
timent', f.
affuntie'ren, fctitn. (0.) = assumeeren.
itiftyrer, nt. 6, - = Assyrier. afityriffli =
Assyrisch.
= ouden stij1 (d. naar
a. St. = atten
de Juliaansche „tijdrekening).
%ft, us. --es, Kite = (dikke) tak, hoofdtak;
kwast (in het hout). Olen (i.) =
zich vertakken.
Witer, in. -, e = aster, sterrebloem.
itfteroibi, m. -(e)6 U. --en, -en = asterolde:
kleine planeet.
- = aesthetica, de leer van het,
fift4etir,
6, -- = aestheschoone.
m.
ticus.
= aesthetisch.
= asthma. afttnnalifrO = asthiiftlynta, f.
matisch.
Witig = vol takken: kwastig, knoestig.
us.
= kwastgat, knoestgat.
loft,
-6, -e = jonge vogel. aft'to = takloos.
itft'rar4alt, ittirratan, f. = Astrakan.
= astraal-lamp, sterrelamp.
ititrat'lampe,
ititrognofie', tn. = astronomie: kennis van
m. --en, --en =
de sterrebeelden.
tn.
astroloog: sterrewichelaar.
= astrologie. aftrotos tlifit = astrologisch.
9,titronont', us. -en, -en = astronoom.%ftro,
nontle, iv. - = astronomie: sterrekunde.
astronomisch.
aftrottolnife4
ct.fr itiittbin = zittend (van blade ren en bloemen).
aftua'ritun, f. rien = aestuarium:
dampbad.
ititluerr, f. = (de) takken.
itftW, 1. -(e)t, --e = asyl, toevluchtsoord;
W. fiir CbbacOtofe = toevlucht voor dakloozen.
ttfnl'rer4t, f. = asylrecht.
-n = asymptote.
itinmPtole, ID.
aftmbelifc0 = asyndetisch: zonder verbinding.
to = asyndeton: wegitflyn'beton, f. - (6),
lating van het verbindingswoord.
atavisme : erfelijkheid.
ittatiWntiO,
= atelier.
%teller' (spr.: ateljee), f.
= adem, ademhaling; lt. finless,
%lent, us.
fctitinfest = ademhalen, -scheppen; fic0 auf3er
taufen = zich buiten adem loopen; Inieber
3u W. foramen = weer op adem komen; ben
91. anOatten = den adem inhouden; einen in
W. Often = iem. aan den gang, bezig houden.
itlent4olen, f. -6 = ademhaling. alentto,
ademloos, buiten adem. ft'temloitgfelt, iv. =
ademloosheid, moeilijke ademhaling.
Mtn, In. = ademtocht; in einem 9t. = in een
adem; ber tette tit. = de laatste adem, zucht.
ittnalarir4, so. = Athalarik.
tv. = Athalia.

att.

itt4eWntu0,, nt. = atheisme. at4eift', m. --en,
-en = atheist. astfoiltifri) = athestisch.
f. = Athene. itt4ettil'unt, f. -6,
= Athena.
.. riders = athenaeum. itttolte,
= Athe%t4e'ner, ittionien'fer, us. -6,
rser. at4eltifrh, = Atheensch.
itittor, us. -d = aether. itt4e'rifr4 = aetherisch. iit4erifie'ren, fcWs.s. (b.) = aetherizeeren,
met aether bedwelmen. d't4erfaure,
=
aetherzuur.
[ttjiD' ten, f. = Ethiopie. ittlgollier, us. =-Ethiopier.
= Ethiopisch.
%Wet', nt. -- en, --en = athleet.
en = atlant, atlas (zuil).
en,
fttlant', nt.
attan'tifrO = Atlantisch.
fje = atlas, satijn; W.,
.. fre6,
tauten = atlas (kaartwerk); atlas
• ffe6,
(wervel), atlant. arim.iartig = gesatineerd.
f. = Atlasgebergte.
f. = satijnen kleed, japon van satijn.
atlaffen = van atlas, satijnen. fttlaluetier,
atlas-, satijnwever.
:tarter, nt.
atomen, fciiiv. (tj.) = ademen, ademhalen; (in
of uit)ademen; ook fig. bijv. 9icr* a. = wraak
ademen.
%Oaten, f. = 9Itinung.
ittntoiO4a're, Su. -, --lt = atmosfeer. atmo.=
fOOkitrif4 = atmosferisch.
ittintung, Yu. = ademhaling. at'InunOtie,
= moeilijke ademhaling, ittf:
fitluerbe,
muntOornan, ilt innutOtuert3eug, f.
ademhalingsorgaan.
= Etna.
ittna, us.
-(e)6, e atoorn. 9Átomileitifitt,
%tom',
1. = atoomgewicht. ittontWittn, m. atomisme: leer van 't ontstaan der wereld uit
atomen. %tomtit', us. -en, en = atomist.
= atonie. (verslapping v. h.
%tonic', tn.
lichaam.)
- I = trod.
%tout' (spr.: atoe), f.
atrium: voorhalle.
Wtrien
it'trinnt, f.
= atrophie : uittering.
ittropOie,
(Ii.) =
aim! = sliep nit! iitfttett,
sliepen.
%ttar46, us. -6, - = attaché.
aanslag.
e
%ttentat', f.
die een aanslag doet.
nt.
e = attest,
(e)6,
litteff, 9.ttteitat',
(O.) = attesteeren.
attestatie. (Weft-Wren,
-e
=
wilde
vlier.
ilft'tirO, us.
fen =
f. = Attika.
attika: halfverdieping. at'tilr4 = Attisch.
en = attraktie.
,
ilttraftion', Su.
attrappeeren.
attrappie'ren, fdnu. (t).)
attribuut: bijvoegitttribut', f. -(e)6, -e
lijke bepaling, kenteeken, zinnebeeld.
attributief.
butitY
= ets.
4i4'bruct,
4.0140, f.
ftt'3et, in. --, --n = ekster; pruik.
icOlu. (IL) = etsen; uitbijten, branden;
azen, aanlokken; voeren. ii1tenb = bijtend,
= etsgrond.
brandend.
fun% ru.= etskurist. ittOnittel, f. = bijtend
sterkwater.
middel. itVioaffer, f.
---, -- en = het azen, voeren.
itt'3ung,
--,
--en
=
het
etsen; bijten,
ittpang,
branden.
an! = au! ai!
ook, eveneens; Wenn .. and) = al
alien
..(ook); suer .. anti) = \vie ..00k ; Svie ..autt =
and) feine Wine fein sungen
hoe .. ook ;
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wat voor plannen hij ook moge hebben; Wirft
bu eij audj tun? = zul je het stellig doen?
aucb = al .. (ook).
ob
itubien3', iv. —, —en= audientie; erteitert,
geben = audientie geven, verleenen; um eine
W. nacbfucben = om audientie verzoeken, aud.
aanvragen.
—e = auditeur, bijzitter
itubiteur', m.
in een rechtbank. itulyrtor, in.
--en =
auditor of auditeur. itubito'rium, f. —(a),
rien = auditorium.
—, --en = weide, landstreek,
%Me),
landouw, dreef.
itu'ertiatyn, m. = bosch- of woerhaan.
ric, m. = oer-os, wilde os.
auf, 43reiP. =op; a. mit Dativ: auf ber Strafe
fein = op straat; auf bent 2anbe Wobnen =
buiten wonen; er ift auf Feiner Stube = op
zijn kamer; auf bem Obmnafium, auf ber
auf bet Reif e, auf aleifen fein = op het
gymnasium, op (de) jacht, op reis zijn; auf
&ben = op garde; auf bem atiictert tragen =
op den rug dragen; auf ber Stette =dadelijk,
onmiddellijk; auf biefer Seite = aan dezen
kant; auf beiben tugen btinb fein= aan beide
oogen blind zijn; oaf frifcber Zat = op heeter
daad; bad bat rticb0 auf ficb = dat heeft niets
to beteekenen; auf biefem, auf gefettidym
ti3ege = langs dezen, langs wettelijken weg;
oaf ber Oeige fpieten = op de viool spelen;
etiv. auf bem ,f)eraen baben = iets op het hart
hebben; auf feinem Mecbte befteben op zijn
recht staan; er ift auf meiner Seite = hij is
op mijn kant, zijde.
1. mit Accusativ : auf bie Straf3e geben = op
straat gaan; auf 2anb reifen = naar buiten
reizen, gaan; ficb auf ben taeg maert = op
weg gaan. zich op weg begeven; ficb auf bie
Zeine macben = wegloopen; er taut auf mitt
au = hij kwam op mij toe; icb ging auf ibn
to = ik ging op hem of of los; auf einen
batten = op iem. bouwen, rekenen; ficb auf
einen bertaffen zich op iem. verlaten, op
iem. rekenen; auf eine Sacbe berjidjten = van
iets afzien; einen trief auf bie t3oft tragert =
naar de post brengen; Wetb auf bie (Seite
bringen = geld verduisteren; f inftuf3 auf
einen baben
invloed op iem. hebben; ein
Zrud bon 5 tlfunb auf bc0 Zuabratcentimeter
een druk van 5 pond op de vierk. cM.; aebn
tarf auf ben Abbf = 10 M. per hoofd;
geben 6 auf ba?, $furtb = er gaan 6 in een
pond; auf fibre Oefunbbeit = op uw gezondheid; auf (meine) fibre = op mijn eer; auf
ben %berth tegen den avond; auf eine
$3ocbe = voor een week; auf fume Belt =
voor korten tijd; auf ben erften tticf = op het
eerste gezicht; (bi g) oaf Vieberfebn = tot
weerziens; gebt auf 3ebn libr = het loopt
naar tien uur; ein Ziertet auf 3ebn (Mr) =
kwart over negen; auf biefe 33eife = op deze
wijze; auf befte = best, zeer goed, op zijn
allerklest, auf d duterfte = ten uiterste; auf
ba Wuterfte gefaf3t fein= op het ergste voorbereid zijn; auf freunbticbfte = zeer of uiterst
vriendelijk; auf neue = op nieuw: auf 2a,
teinifcb = in het Latijn; auf einen Bug = in
een teug; auf Oeratetuobt = op goed geluk;
auf meine Oefabr
op mijn risico; auf Are=
bit
op krediet; auf ode B'dtte = in allen
geval; auf ,'3'brert Wunfcb op uw wensch;
bi g auf ben tetten , , etter be3abtert = tot den
laatsten cent betalen; bic), auf meiteren 'Be

febt = tot nader order; cafe bid auf einen =
alle op een na; auf tuetcben stamen ift er
gefcbrieben = met welken naam (hoe) is hij
ingeschreven; auf Me t3ibet fcbtutiren = op
den bijbel zweren; er biirt auf beibe stamen =
hij antwoord op beide namen; grof3e Stiicte
auf einen batten = veel met iem. ophebben;
icb gebe nicb0 auf ibn = ik geef niets om
hem; bie Zilt gebt auf bie Straf3e = komt op
de straat nit; auf Scbaberterfat ftagen = een
eisch tot schadevergoeding instellen.
auf, WM). = op, naar boven; auf unb ab =
op en neer, heen en weer; auf unb babon
er van door; auf fein = op zijn, niet in bed;
auf = offen.
ant! = op! komaan!
aufbaff = opdat, ten einde.
aufarbeiten, fcbtu. (b.) = opwerken, vernieuwen; uitputten, verbruiken; voltooien;
open of stuk werken; fir4 a. = zich opwerken,
omhoogwerken; zich afwerken.
auratuten, fobtu. (b.) = herademen, diep adem
halen; op zijn verhaal komen.
auratwn, fcbiu. (b.) = open bijten of branden.
aufbacfen, fcblu. u. ft. (b.) =opbakken; overbakken.
aufbatgett, fcbtu. (b.) = op een baar leggen.
auflianfen, fcbru. (b.) = in de schuur opleggen.
itufbau, nt. = opbouw, het (op)bouwen.
aufbauen, fcbtu. (b.) = opbouwen, oprichten.
aurbilunten, fcbtu. (b.) = op den (wevers)boom doen; opzetten; fidJ a. = zich verzetten.
aufbaufften, fcbtu. (b.) = opzwellen, opzetten,
wijduit staan.
= op zijn, niet in bed zijn.
aurbefinbett, ft.
[aurbegeOreu, fcbth. (b.) = opspelen, spektakel maken; zich luide verzetten].
auffie4a1ten, ft. (b.) = op houden (een hoed
bijv.); openhouden (de oogen); [bewaren].
aurbeifien, ft. (b.) = openbijten, kraken.
= openbijten, openaufbeivu, fcWv.
branden.
aurbefommen, ft. = openkrijgen (een
deur bijv.); op krijgen (een hoed, een bord
eten, een thema).
aufberften, ft. (f.) = bersten, openbersten,
splijten.
auffieffern, fcbt-u. (b.) = verbeteren, verhoogen (het salaris).
aurbetuaOren, fcbtu. (b.) = bewaren.
beivat)runtOort, m. = bewaarplaats.
aufbieten, ft. (b.) = oproepen, op de been
roepen (een leger); aanwenden. in het werk
stellen, inspannen; toonen, ten beste geven;
ein Orautpaar a. = het huwelijk afkondigen.
= aanwending, inspaniturbietung,
ning; oproeping; afkondiging.
aufbinben, ft. (b.) = opbinden, opnemen;
binden op; losmaken, losbinden; einem etiv.
a. = iem. wat wijs maken, op de mouw
spelden.
fcbtu. (b.) = opzwellen, opblazen
(ook fig. van trots bijv.).
aurbtafert, ft. (b.) = opblazen; open blazen;
in de hoogte blazen of waaien; op (wakker)
blazen (met een trompet); ein aufgebtafener
nenfcb = een opgeblazen, trotsch, verwaand
mensal.
aurbtattern, fcbtb. (b.) = openbladeren. firlj
a.
zich ontplooien.
auffiteibett, ft. (b.) = op blijven; open
blijven.
bilk naar boven, opslag (van
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het oog). 41014h/en, fcbin. (b.) = opkijken;
opzien (3u einem = naar iem.).
aurtititleit, fcbtn. (b.) = opflikkeren, opflitsen.
an 'btitfjen, fcbin. (f.) = opbloeien, ontluiken,
zich mooi ontwikkelen.
aurboint, fcbtn. (b.) = vlot maken, lichten.
aurborgen, fcbtu. (b.) = opborgen, opnemen
(geld), bijeen leenen.
aufbraffett, fcbtn. (b.) = opbrassen.
aufbrateit, ft. (ii.) = opbraden.
altrbraitrOn, fcbtn. (fj.) = opgebruiken, verbruiken.
attrbraufen, WI). (b.) = opbruisen; opstuiven, opvliegen. aufbrailfenb = opbruisend;
opvliegend, driftig.
auffiree4ett, ft. (b.) = openbreken (een deur,
een brief), opbreken (de straat); ontweien, uithalen (een hert); omspitten, omploegen ('t land);
(1.) = openbreken, openbarsten, openspringen;
opbreken, vertrekken, op marsch gaan.
auffireitett, fcbtu. (fj.) = uitspreiden, spreiden,
uiteenspreiden.
attrtirennen, um (b.) = opbranden, verbranden; einem ein Beicben a. = iem. (brand)merken; openbranden; einem eit0 a. = op
iem. losbranden; (f.) = opvlammen, opbranden ; et ift aufgebrannt = hij is zijn geld kwijt,
platzak.
auffiringett, ma. (b.) = opbrengen (van prijsgemaakte schepen); grootbrengen (planten
enz.); openkrijgen, met moeite openmaken;
(een zieke, troepen) op de been brengen;
(geld) opbrengen; aanvoeren, bijbrengen
(redenen, bewijzen); (een mode) in zwang
brengen; (een gerucht) verzinnen, verspreiden ; boosmaken, opwinden, vertoornen; au*,
bracbt = boos, kwaad, nijdig. ittifbringung,
—, —en = het opbrengen (van schepen);
het grootbrengen (van planten enz.).
autbrotteit, fcbtu. (b.) =brokkelen (brood bijv.).
aurtirobefit, fcbtn. (f.) = opborrelen, oppruttelen (van kooksels e. d.).
ititfOruri), nt. = het opbreken, het op marsch
gaan; het omspitten; het ontweien, uithalen;
't openbreken (van een gezwel bijv.).
attrbruntmen, fcbtn. (b.) = luid brommen;
iem.
einem eine
eteibiguttg od. eiith
uittartend beleedigen; einem einen tPtonat de=
fartgni a. = iem. een maand geven, laten
brommen; (stud.) einem einen bun-mien Z5'ungett
uitschelden.
a. = iem. voor
aurbiigettt, fcri). (b.) = opstrijken, oppersen.
attrbiirben, fcbtn. (1).) = opleggen, op de
schouders leggen, te dragon geven, opdragen;
ten laste leggen.
auttliirften, fcbtv. (b.) = opborstelen.
atirbantett, fcbtu. (b.) = dam opzetten.
indijken; fir0 a. =
atirbiiittmen, fcbtu. (1).)
zich ophoopen (van wolken).
aurbiintitterit, fcbin. (b.) = aanschemeren;
langzaam opkomen of verschijnen (ook fig.).
aufbettett, fcbtu. (b.) = opendoen (door het
deksel weg te nemen), blootleggen; (een geheim) ontdekken, aan den dab brengen; (het
tafellaken) spreiden, opleggen; (de tafel) dek ken.
aitfboticit, fcbh). (b.) = opwinden, opschieten
(van de lijn); oprollen (op de mangel).
attrbonnent, fcbtn. (1).) = donderend opklinken; geweldig opschrikken; firt) a. = zich
opdirken.
= (op)drogen (ooft).
aufbarren, fcfnu.
(().)=- opendrukken, openaufbrattgen,
dringen; opdringen, opdwingen.

Wutfatiungtieriniigen.

attrbrefyit, fcbtn. (b.) = aan-, opdraaien;
opendraaien, losdraaien ; (een touw) uit elkaar
draaien.
aitrbringett, ft. (f).) = opdringen, opdwingen;
ft.04 a. = zich op- ofindringen.
indringerig, opdringerig. iturbringlioWeit,
to. = opdringerigheid, indringerigheid.
[aufbrOfettt, fcbtn. (b.) = uiteendraaien, uitrafelen].
fturbrud, nt. = het opgedrukte, opdruk ; our:
britcren, fcbtn. (b.) = opdrukken, indrukken.
aufbriideit, fcbin. (b.) = opendrukken, openduwen; drukken op, opdrukken.
aufbuften, fcbtn. (t.) = opgeuren, omhoog
stijgen van geuren.
(fj.) = opzetten, opblazen,
aitrbunfett,
opzwellen.
altrbUtiett, fcbit). (b.) = voordenwind aankomen.
aureggett, fcbin. (b.) = open- of loseggen;
op- of overeggen.
aitteittan'ber = op elkander, na elkander;
tegen elkander. itufebtan'berfotge,
opeenvolging. itufeinan'berftoett, f. =
botsing.
atireifett, fcbtn. (b.) = van ijs bevrijden; ijs
opruimen.
ititrentOatt, nt. = oponthoud, vertoef, vertraging; verblijf, verblijfplaats, woning ; uitstel,
verwijl. ibtretttliai011farte, b.; :ort, m. =
verblijflikaart (of: -pas); -plaats.
aufertegen, fcbtn. (b.) = opleggen (straf, verplichtingen); f dj atnang a. = zich dwang
opleggen of aandoen.
auferftetyit, unr. (f.) = opstaan, verrijzen.
9tttrerftei)ting, = opstanding, verrijzenis.
aitferioerten, fcbtn. (lj.) = opwekken; doen
verrijzen. iturertoecritng, tn. = opwekking.
aitrer3i0en, ft. (0.) = opvoeden, grootbrengen.
itittersiebung, tu. = opvoeding.
ctureffeit, ft. (b.) = opeten.
auffiibein, auffiibitten, fcbtn. (b.) = aanrijgen.
auffaOreit, ft. (b.) = openrijden, inrijden (een
deur e. d.); stuk rijden (een wog); plaatsen,
parkeeren (kanonnen); aanvoeren, aanrijden
(steenen e. d.); er einige atafcb ert &)ant:
paper a. = hij liet wat flesschen ch. aanrukken. = oprijden, opvaren, naar de
hoogte rijden; au?, bent cbtafe a. = opschrikken; bur arettbe a. = opspringen; opstuiven,
opvliegen (in drift); openvliegen (van deuren,
vensters e. d.); aan den grond raken.
fatireitb = opvliegend, driftig. ituffaOrt,
= oprit; opgang, stijging; helling; het
oprijden; [hemelvaart].
auffaffett, ft. (b.) = vallen op, neerkomen;
einem a. = treffen, in 't oog loopen, in 't oog
springen; open vallen. auffaltenb, auffiit:
fig = opmerkelijk, in het oog loopend. itur:
fithigteit, = opmerkelijkheid, condorlingheid.
auffalten, fcbin. (b.) = openvouwen, ontvouwen; opvouwen.
attflangett, ft. (b.) = opvangen, vangen,
pakken; einen 3rief a. = onderscheppen;
(nieuwtjes) opdoen ; (een slag) pareeren. ituf:
fattgitng, tn. —, —en = het opvangen, enz.
auffiirbett, fcbin. (lj.) = opverven.
opvatten, opnemen,
auffaffen, fcbin. (b.)
opseheppen; vatten, opvatten, verstaan, be=bevatting, begrip,
grijpen. iturfaffuttg,
verstand; opvatting.
:'fraft,
iturfaffitni011R atic,
Reit, f. = bevattingsljgme, -vermogen.
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auffeitett, Wu. (b.) = opvijlen; openvijlen.
auf'fiebetn, fcbiu. (b.) = opfiedelen, opzagen.
aufftubett, ft. (b.) = ontdekken, vinden.
(f).) = opvisschen, uitvisschen;
auffifiteu,
(nieuwtjes) opdoen.
aufftadern, fcbin. (1.) = opflikkeren, opvlammen. aufflaututen, fcbin. (f.) = opvlammen,
ontbranden; opstuiven.
aufftattern, fc0in. (.) = opfladderen.
auffteitten, ft. (b.) = opvlechten, vlechten
(het Naar bijv.); uit de vlecht doen.
aufftlegen, ft. (f.) = opvliegen, omhoogvliegen ; opefivliegen; a. faffen = in de lucht laten
vliegen.
aufftituutern, fcbin. (b.) = opflikkeren, opglimmen.
auttina, nt. = het opvliegen, opstijgen.
aurforbern, fcbin. (b.) = uitnoodigen, vragen
(om te spelen, te dansen , mee te werken e. d.);
aanmanen, oproepen; opeischen. iturforbei:
rung, in. = uitnoodiging, aansporing; aanmaning; opeischmg.
fcbin. (b.) = op den vorm zetten.
au 'f
= opvreten, opeten.
au 'freffett, ft.
auffrifetjett, fcbtv. (tj.) = opfrisschen, verfrisschen, vernieuwen.
auffiOrett, (1.) = opleiden; opvoeren,
optrekken, bouwen; opwerpen (verschansingen
bijv.); (een stuk, een dans enz.) opvoeren,
spelen, voorstellen; (kanonnen, de wachtpost)
plaatsen, uitzetten; (einen $often = een post)
boeken; (iem. als getuige) bijbrengen, aanhalen. fidj a. = zich gedragen, zich houden.
= bouw; opvoering, vooriturfilOruttg,
stelling, gedrag enz. our
bringen = laten
opvoeren.
aufffittett, fcbtu. (b.) = ophoogen (een straat
bijv.); opvullen, vullen; (den wijn) aanvullen.
auffunfetn, fcbtn. (tj.) = opvonken; fonkelen.
auffiittern, fcbin. (b.) = opvoederen, grootbrengen, opkweeken.
= afgifte, aangifte (van een
fturgatie,
brief, van waren); taak, opgave, werk; ficb
etin. Sur macben = zich iets ten taak stellen ; (rekenkundig) voorstel, som; het opgeven
(van een ambt, een vesting); opgave, order.
aufgatietu, fcbin. (b.) = op de vork nemen;
opdoen, opvisschen, oppikken (nieuwtjesbijv.);
opgaven.
= verzameling van
aturgatienfaututtung,
opgaven, vraagstukken, oefeningen e. d.
= opgang; 't opkomen, opschie/tufs gang,
ten; het omhooggaan; helling; het losgaan van
het ijs, ijsgang. itufgangOntnft,
= het
oosten.
aufgattern, fcbin. (fj.) = aufgabefn.
aitrgetien, ft. (1.) = opgeven, in de hoogte
geven; ('t eten) opdragen, opdienen ; (bagage)
aangeven, laten inschrijven. (een telegram)
verzenden; opgeven (als taak), opdragen; een
raadsel, een vraagstuk e. d. (ter oplossing)
opgeven; opgeven, afstand doen van, afzien
van, laten varen; ben Oeift a. = den geest
geven; fein Oefcbaft a. = opgeven, uit .. gaan,
met .. uitscheiden.
/turgebtafenbeit, — = opgeblazenheid, verwaandheid, laatdunkendheid, eigenwaan, trots.
2turgebot, f. opontbod, oproeping (van
rekruten enz.); bekendmaking; afkondiging
(van de ondertrouw); aanwending, inspanning.
aufgebrartjt (aufbringen).
aufgebunfen = opgezwollen, opgeloopen, gezwollen.

aufbalten.

aurgeOen, unr. (f.) = opgaan (van zon en
maan); opkomen (van het zaad); rijzen (van
deeg, brood); opengaan, open willen; ontluiken; losgaan (van ijs, touw, een naad); a.
laffen = opmaken, verteren, besteden; opgaan,
uitkomen, doorgaan; ed gebt mir ein 2icbt
auf = er gaat mij een Licht op, het wordt
mij duidelijk; bad Chefcbitiiir ift auf gegangen =
de zweer is doorgebroken; ber Lod ift auf ge,
gangers = de jas is losgetornd; ber atuf3 ift
auf gegangen = de rivier is los; in alaucb, in
feiner 91rbeit a. = opgaan; 3 gefit in 7 niobt
auf = 3 gaat in 7 niet op; calf= unb abgeben =
op en neer loopen.
aurgeleu, fcbin. (b.) = ('t zeil) opgeien.
aurgeigen, fcbin. (b.) = op (de viool)
spelen.
aurgettart (aufffiiren). ftufgettartljeft,
— = verlichting, kennis, beschaving.
fturgetb, f. = opgeld, agio ; handgeld.
auf'getegt = gestemd, gemutst; gut, fcblecbt
a. fein = in een good of slecht humour zijn;
au ettu. a fein = zin in iets hebben, voor iets
gestemd zijn.
aufgetiift = uitgeput, doodop.
aurgerituutt = opgeruimd, prettig gestemd.
iturgerCiunttOeit, tn. = opgeruimdheid.
aurgeregt (fiber) = opgewonden.
aurgefttant ! = opgelet!
aitfgefitioottlitt = opgezwollen, opgeblazen,
dik; opgespoten.
atirgettietft = vlug, levendig; vroolijk; bijdehand, vlug van begrip.
aufigief;en, ft. (tj.) = opgieten; ben Zee(toff)
a. = water opgieten (bij de thee).
attfatiitteit, fcbin. (tj.) = oppolijsten, oppolitoeren.
aurglitutttett, fcbta. (f.) opflikkeren, opglim(1.) = opgloeien.
men. aurgliitien,
= opgraven, uitgraven;
aufgratien, ft.
losgraven (den grond bijv.). iturgratiuttg,
—, —en = opgraving.
aufgrauen, (f.) = opschemeren, grauwen.
nut' greif en, ft. (b.) = opgrijpen, oprapen,
opnemen; opvangen.
(f.) = groenen, groen woraufgrattett,
den; herleven.
aurgiirten, fcbiu. (fj.) = opschorten; bent 43ferbe
ben attet a. = het zadel vastmaken met den
buikriem; losmaken (den buikriem); flit a. =
zich den riem afdoen.
itufgufb
= het opgieten; aftreksel, afgietsel.
iturgutptienten, f. = infusiediertje.
aurtjatien, unr. (b.) = ophebben (een hoed,
het eten, geld; een taak); open hebben (de
oogen, den mond);
at nicb0 auf f-icb =
het heeft niets om het lijf.
openhakken (het ijs,
aurtiarten, fcbtn. (b.)
den grond).
fcbiti. (b.) = loshaken, ophaken
(het garen).
attf'Wen, fitly . (b.) = loshaken (een deur
bijv.); aanhaken, ophaken.
aur4atfett, fcbiu. (b.) = op den hals laden of
schuiven.
[ituf' Ott, m. = halts, stilstand, oponthoudj.
attrOatten, ft. (.0.) = ophouden, tegenhouden,
weerhouden, stuiten; openhouden; bezighouden, amuzeeren; WO a. = zich ophouden,
verblijven, vertoeven, (ergens) zijn; (cf bet
einer S-actie a. = zich met iets bezig houden,
er bij blijven; fhb fiber einen od. etiu. a. =
zich over iem. of iets vroolijk maken, met

tinMatter.
iem. of iets spotters.
houder, keertakel; pal.

aufficifterit.
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m. = op-

aurtiCiututern, 1c4tu. (lj.) = ophameren, hameren op; open- of loshameren.
turt)iingetianb, 1. = hangband, draagband,
suspensoir. iturtAngetwben, = droogplaats (van den drukker). 9..turtAttgepultft,
= ophangpunt. auftiiingen, ft. U. fcbln.
(b.) = ophangen; einem etin. a. iem. iets
oppraten, aanpraten, aansmeren; wijsmaken;
zich ophangen.
WI) a.
(tj.) = opharken.
auf4arten,
aurtiiirten, fcblu. (b.) (staal) zachter maken;
(touw) vast in elkaar draaien.
auf ' OafMen, fcbh) . (tj.) = oppakken, opvangen,
opsnappen.
aurtiaipetn, fcbin. (b.) = ophaspelen , opwinden.
auf4auett, ft. (b.) = openhakken, openhouwen; (een y ip kappen; er op slaan.
aufliaufettt, fcbib. (b.) = op hoopjes leggen;
ophoogen, aanhoogen. ault)iinfeit, fcbin. (b.) =
ophoopen, opstapelen, opeenhoopen, opgaderen; fir4 a. = zich ophoopen; oploopen. %fur:
4iittfung, to. — = ophooping, opeenstapeling.
aurOcben, ft. (4.) = (de hand) opheffen, omhoog heffen; opnemen, oprapen; oplichten,
opbeuren, optillen; (het hoofd) oprichten,
opheffen; bewaren, opbergen, wegbergen;
(een zitting, een beleg) opheffen, doen ophouden, sluiten, eindigen; (een wet, besluit,
vonnis e. d.) opheffen, afschaffen, herroepen,
vernietigen, ongeldig verklaren; (een rooversbende, een spion e. d.) oplichten, overrompelen, gevangen maken; (een breuk) herleiden; opheffen, opwegen tegen, uitsluiten. gut
goed geborgen, bezorgd,
aufgebohen fein
veilig zijn; hie .7.',afet a. = van tafel opstaan,
den maaltijd eindigen; aufgefcboben ift nicbt
aufgebohen = uitstel is geen afstel. ituftntien,
het opheffen, opnemen, oplichten enz.;
het opsteken (van de handen bij het stemmen);
biet iebenP macben bon = veel drukte
maken van; biet 9tufbeben um nicbt = veel
drukte voor niemendal. ituftytier, in. = oprichtende, optrekkende spier. /turt)ebung,
= opheffing, oplichting; bewaring;
herleiding enz. /(uffiebuttObefetit, lit. =
bevel van opheffing. Wutlytiungt4geriitt,
f. = hof van cassatie.
aurtieften, fcbin. (b.) = ophechten, opnaaien,
vastmaken op; losmaken.
auf4eiterit, fc4n). = ophelderen, helder warden
(van het weer); opvroolijken, opfleuren, opbeuren. fitt a. = opklaren, verhelderen.
—, —en = opheldering;
ituf4eiteruttg,
opvroolijking, vervroolijking, opbeuring.
aufitietfen, ft. (4.) einem = ophelpen; op de
been helpen; er boven op helpen, [einen a.].
aurijeftert, fcbin. (b.) ophelderen; verklaren,
duidelijk maken. -fir4 a. = opklaren, balder
worden. iturtieltung, Yu. —, —en = opheldaring.
aurtniwit, Tcb (lj.) = (het wild) opjagen,
opstooten; ophitsen, aanhitsen, opstoken, opruien, beroeren; aanzetten (tot kwaad).
= opstoker, ophitser. %uftletwrev,
peter,
/tuftjetlung, --, --en = ophitsing, opstoking, aanhitsing. aurtieilcrifr4 = opruiend.
aurtiiffett, fcbto. (ti.) = ophijschen, opwinden.
aurtiocten, fcblo. (1).) op den rug nemen;
op iems. rug klimmen; op den rug leggen;
op hoopen leggen, zetten.

auftiiibett, fcbin. (b.) = ophoogen, verhoogen;
sterker maken, versterken (kleuren e. d.).
fcbin. (b.) = ophalen, optrekken;
aan den grand zetten (een schip). Ituffioter,
— = val, hijschtouw, draaireep, kardeel.
aurtioriten, fcbin. (b.) = oplettend luisteren,
toeluisteren, de ooren opsteken, verbaasd
luisteren.

aurtotett,

auft)iirett,

fcbiu. (tj.) =

auf4arc4ett; ook

ophouden, eindigen, uitscheiden; ba biirt (ficb)
atie auf = dan is er verder niet aan te doen,
niet over te praten, oak: dat is nu toch al
te mal; otjne titfbiiren = zonder ophouden,
onophoudelijk.
= het bewaarde; het overblijfsel,
9.tur,Wai,
overgeblevene.
ituffilitfe, Yu. = hulp, bijstand, het ophelpen.
aufWiPfen, fcbtu. (b.) = ophuppelen, opspringen, huppelen.
aurtmften, fc4tn. (lj.) = (luid) beginnen te
hoesten; opgeven (bij het hoesten).
aufiagen, 1c4tv. (b.) = (wild) opjagen, opstooten; opjagen, wakker jagen, doen opschrikken; opdoen, opvangen, opvisschen.
auflautment, fcbiv. (b.) = (luid) beginnen te
jammeren.
auriaurNen, 1c4n). (4.) = gejuich aanheffen,
(luid) beginnen te juichen, te jubelen.
auriodyn, fcbin. (b.) = een juk opleggen;
een last opleggen, opladen.

aufiaucNen.
aufiubein
auffautmen, 1c4tv. (4.) = opkammen; uitkammen, loskammen.
(ti.) = (het anker) opkatten.
ifuffauf, nt. = opkoop. auflauten, fdpn.
(lj.) = opkoopen, inslaan. iturmafer, =
opkooper.
opvegen, opkeren.
auffet)ren, fc4h). (b.)
auffeiuten, fcbm. (f.) = opkiemen, opgroeien,
kiemen, opschieten; ontstaan.
auffertien, fcbin.(1).) = opteekenen, inkrassen,
op den kerfstok schrijven.
auflippen, fcbto. (b.) = opwippen, kantelen;
(het anker) kippen; wippen.
auffiften, fcbin. (f.) = (een dijk) kisten.
oplijmen, vastmaken
aurtitten, fc4tu. (4.)
met lijm, gom enz.
wijd open staan,
aufftatten, fcbtu. (4.)
gapen, openscheuren.
aufttaPPen, 1c4in. (tj.) = (een mes e. d.) open
maken, openslaan; (de bladen van een klaptafel) opslaan; (een hoed) weer opslaan.
aurttaren, fcbln. (lj.) = (vloeistoffen e. d.)
=
klaren, zuiver of helder maken; eau.
iets balder, duidelijk maken, licht over lets
doen opgaan, iets ophelderen; einen fiber ethi.
od. fem. = iem. omtrent iets of iem. inlichten, onderrichten, inlichtingen of ophelderingen geven; had Zetrain a. = het terrein
verkennen en vrijrnaken. WO = opklaren,
helder worden, verhelderen; duidelijk, klaar
warden, opgehelderd warden. %ufftiiruttn,
—, —en = zuivering; (9t. fiber eine Sac4e)
opheldering, verklaring; beschaving, vooruitgang; verkenning.
aufttautien, fcb1ro. (b.) = (aren) lezen; oprapen; openplukken, lospeuteren.
aurttetien, fcbbo. (ti.) = opplakken; (f.) = opgeplakt zijn, (er) op kleven.
auffterffen, fcbln. (0.) = opkladden.

aurfatten, aurfailen,

=

auffteiftent, Tam. (4.)
stiff fsel).

opplakken (met

aufftettern.
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(j.) = opklauteren, opaufftettern,
klimmen.
aufftingetn, fc4h:). (b.) = opbellen.
aufffinfen, fcbtu. (0.) = open doen (door de
klink op te lichten).
aufflopfett, fcbrii. (b.) = openkloppen, openslaan; opkloppen, wakker kloppen; kloppen op.
auffnabbern, fcbtp . (b.) = opknabbelen.
auffnacien, fcbtu. (b.) = openkraken.
(f.) = losknallen; (b.) =
auffnalten,
afschieten.
auffitarrett, fcbio. (j.) = openknarsen.
auffneifen, auffneipen, fttu. (c.) = openknijpen.
auttnii0fett, fcbtu. (c.) = losknoopen; bie
Cbrett a. = de ooren wijd openzetten.
auffitiipfeit, fain,. (4.) = opknoopen, ophangen ;
opbinden (het haar bijv.); losmaken.
(00= opkoken, weer koken;
auffotten,
op- of naar boven koken.
auflontmen, ft. (f.) = opkomen (uit het water,
van den grond, van een ziekte); (een rivier)
opkomen, opgaan ; opkomen, oprijzen (twijfel);
opgroeien, gedijen, opkomen; groot, aanzienlijk
worden, vooruitkomen; (van zeden, gebruiken,
meeningen) opkomen, ontstaan, ingang vinden ;
(van brand e. d.) ontstaan; nio4t a. fallen =
niet toelaten, het ontstaan niet dulden; far
ben etaben a. = voor de schade borgstaan.
/turfonutten, f. = herstel, beterschap; opkomst, vooruitgang; ontstaan, opkomst, begin.
iturftintatting, m. —e = die van
gering groot geworden is, parvenu.
auffiinnen, unr. (b.) = op(staan) kunnen.
nuffoppeln, fcbin. (tj.) = los- of ontkoppelen.
(f.) = open springers; open
auffracOert,
kraken.
auffranten, fc0). (1.) = rangschikken, opruimen.
auffriinttien, iAlt). (b.) = auffrempett.
auffrOett, fcbiu. (b.) = open krabben, open
schrammen; (het laken) noppen, opkrassen;
(de voegen in een metselwerk) opschrappen;
aufgetrailt = in goede luim, opgeruimd, in
zijn knollentuin.
(4.) = opkrullen; frizeeren.
auffriinfein,
auffreifsten, fdjio. (b.) = luid schreeuwen.
'infirm/n(0n, fcbtv. (1.) = (van een hoed,
een broek) den rand opzetten, opslaan.
auffriegen, foljin. (4.) = opkrijgen; open krijgen (kunnen).
auffriimmen, jAlv. (b.) = opbuigen, opkrommen.
auffiittb(Weit, fcbtu. (4.), einem rho. = iem.
iets (de huur, de vriendschap, de gehoorzaamheid) opzeggen; einent nieter, Ziener a. =
een huurder de huur, een knecht den dienst
opzeggen. ituffiinbigung, = het opzeggen; waarschuwing, opzegging.
ituffunft, ty . = Kuftommen.
auffaMen, febit). (tj.) = in lachen uitbarsten.
aurtabett, ft. u. ftbin. = opladen; opleggen.
ituriage, = belasting; uitgaaf, druk, oplaag
(van een boek); vergadering (van een gilde);
(beschuldiging].
(1).) = opleggen, opslaan
auffagern,
(van waren).
auttangen, fcbtu. (tj.) = opkrijgen, oprapeu;
omhoog reiken, aangeven.
open laten; opladen; afauftaffett, ft.
staan, afzien van.
auftaben.
aurtaften, fcbm.

/tufmariditistie.

auffauern, WI. (f'.) (einem) = loeren op,
bespieden, beloeren, opwachten.
iturfauf, = oploop, standje; eierkoek,
omelet. aurtaufett, ft. (b.) = open of stuk
loopen; (f.) = oploopen; opzwellen, aanzwellen,
grooter worden, oploopen; rijzen (van deeg
e. d.); op het zand loopen (van een schip).
auftetien, fc4tv. (i.) = opleven, herleven;
(4.) = opfrisschen (de kleuren).
auffetfen, (b.) = oplikken, oplekken.
auftenen, fctin. (fj.) = opleggen, leggen op;
einem bie it■ anb a. = iem. de hand op het
hoofd leggen; (een boek) gaan uitgeven; (de
kaarten) openleggen; ein Vicbtet a. = een
nieuw vat aanbreken, op een vaatje trakteeren; ein ecbiff a. = een schip opleggen,
onttakelen; Gott tegt bem Venfcben nidjt tnetir
auf, at?, er tragen faun = God geeft kracht
= het opleggen
naar kruis. ituftegung,
(van de handen, een pleister, een straf enz.).
aurtOnen, icOrn. (4.) steunen op, laten
leunen op; fict a. gegen, kdber ettn. od.
einen = zich verzetten, aankanten tegen iets
of iem. ituriebnung, 11). —, —en = het
leunen of steunen; verzet, aankanting.
ratfleinten, fcit). (b.) = oplijmen; loslijmen;
losgaan.
= oplezen, inzamelen; opauflefett, ft.
rapen; (een ziekte e. d.) opdoen.
aufleurfiten, fcbin. (tj.) = lichten, oplichten,
schitterend te voorschijn komen.
aurticOten, fcW-n. (4.) = oplichten, lichten.
auf'tiegen, ft. (ti.) = liggen (op); rusten (op,
als plicht enz.); etin. tiegt mit auf = ik ben
er mee belast; openliggen; liggen (ter teekening, ter inzage enz.); finj a. = zich dOorliggen.
auflodern, fcbin. (b.) = loswerken, losser
maken; losraken, verbreken; verzwakken,
verslappen.
auffobern, ROW. = opvlammen, vlammend
ontbranden; opbruisen (in toorn).
aurtiWiar, aurtiit4tht = oplosbaar, op te
lossen. aurtiiien, fctin. (b.) = (het haar,
een knoop e. d.) losmaken; (een vraag, een
raadsel) oplossen; (de kamers, een huwelijk)
ontbinden; (een contract, een overeenkomst)
verbreken; (begrippen) uit elkaar nemen,
ontleden; (breuken) herleiden; aufgettift Wet=
ben = sterven; firb a. (in mit Ace.) = oplossen,
opgaan; losraken; ficb in nicW a. = in rook
opgaan, op niets uitloopen. iturtiifung, =
ontbinding, losmaking, ontknooping, oplossing
enz.; einde, flood. itufilafanObefret, f. =
besluit tot ontbinding. auf i tkifuntOfiiiiig =
oplosbaar. auffiifunOmittet, f. = oplossend
middel. iturtiquit03eir4ett, f. = herstellingsteeken ( ).
(1.) = opsoldeeren, lossoldeeren.
attrti3ten,
= voorliegen.
aurtfigett, ft.
fc4tn. ((j.) = oplichten, opslaan.
aufnuuten, fcbin. (fj.) = openen, open maken;
losmaken ; (een rekening, de boeken, de kosten)
opmaken; fic4
= zich opmaken, zich op
weg begeven; fidj auf unb baton madjen =
op den loop gaan, er van door gaan.
aurntabten, fcblen. u. ft. (40= (alles)opmalen.
aurittatett, fc4in. (tj.) = opschilderen, opfrisschen (een schilderij); (verf) opschilderen.
9.turittarfit, nt. = opmarsch, marsch. nut',
utarfMieren, fcf)tu. (f.) = opmarcheeren.
richtingslinie.
ittifintarfebtinie, tu.

%Omit.

aufregen.
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aurPeitfMen, Tcbin. (b.) = opzweepen; open
iturntafb T. = overmaat, toemaat.
aufmanern, Tcbiu. (b.) = opbouwen, opmet- zweepen, met de zweep open of stuk slaan.
selen; op- (of ver-)metselen.
aurPentern, fcbtu. (.)= oppenteren (het anker).
aututeifgin, Tcbin. (4.) = open-, losbeitelen; aufVflan3en, Tcbtn. (b.) = opplanten, planters,
op- of insteken (met den beitel).

plaatsen.

aurnterfen, Tcblu. (b.) = aanteekenen, merken; aurpffiigen, Tcbin. (b.) = open-, los- of om-

merken (op), letten (op), acht geven (op).
iturnterier, = opmerker. nut:
=Matt* (auf eine Sacbe, u. gegen einen) =
oplettend, attent. itututertfamteit, —,
—en = opmerkzaamheid, oplettendheid, aandacht, attentie; voorkomendheid.
aurnteffett, ft. (b.) = opmeten; (het graan)
opmeten en bergen; einem eine Zracbt $riiget
a. = iem. een pak slaag toedienen.
autmutfen, Tcbin. (b.) = tegenstribbelen.
autmuntern, Tcbin. (b.) = wekken, wakker
maken; opvroolijken, opwekken, opmonteren;
aanmoedigen, aanzetten.
aurntiittaen, Tobtn. (b.) = op- (of ver-)rnunten.
auttniiffen, unr. (t) .) = op(staan) moeten;
open moeten.
aurntutlett, fcbtn. (b.) (einem ebb.) = verwijten,
voorhouden.
aurnagetn, Tcbin. (tj.) = opspijkeren; spijkeren op.
aurnagen, fcbin. (b.) = openknagen; opknagen.
aurnatiett, Tcbit). (b.) = opnaaien, naaien op;
op- (ver-)naaien.
iturnarptte, tn. —, —n = opname, opneming,
toelating,-ontvangst; eine freunbticbe finben =
een vriendelijk onthaal vinden, vriendelijk
ontvangen worden; opnemen; opname, het
opnemen (van geld); opname (van een photographie e. d.); schets; het opmaken (van
een procesverbaal); in 91. brengen = in zwang
brengen; vooruit brengen, doen bloeien; in
W. tommen = opgang maken. antnainne:
examen, f., =Oriifung, = toelatingsexamen,
admissie-examen. iturna4ntef4eitt, nt. =
bewijs van toelating.
aurnafr4en, Tcbin. (b.) = opsnoepen.
= opnemen, oprapen,
aurnOnten, ft.
opkrijgen ; ein naTcbe a. = een steek opnemen,
oprapen; (den draad van een gesprek) opvatten; ontvangen, toelaten, onthalen, opnemen ; bevatten ; opnemen, opvatten, uitleggen;
borgen, leenen, opnemen; (een plan) ontwerpen, opmaken; opnemen, opmeten; teekenen,
schetsen, opnemen; mit einem a. = het met
of tegen iem. opnemen, zich met iem. metes;
ben Aampf a. = den strijd op- of aannemen.
[auf nett, Tcbin. (b.) = bevorderen.]
autneftetn, fcblv. (b.) = losrijgen, losnestelen;
ophangen, opknoopen.
auf'nieten, fcblv. (b.) = opklinken, (vast)klinken op.
aurniitigen, fcbtu. =opdwingen, opdringen.
aurnotieren, fcbtp. (b.) = noteeren, aanteekenen, opschrijven, inschrijven, boeken.
(1).) = opofferen. /turopfe:
autopfern,
rung, tn. = opoffering.
autOacten, Tcblb. (b.) = oppakken, opladen;
opeenpakken; opkrassen, zijn biezen pakken.
zich op- (of
fcbin. (b.), ficb
omhoog-) palmen.
aut4ii0Oettt, Tcbtu. (1).) = met pap grootbrengen. autpaPPett, fcbln. (b.) = opplakken;
oppeuzelen.
aurpaffen, Tcbin. (f).) = oppassen (een hoed);
pas maken; (auf eine Sacbe) oppassen, opletten;
einem a. = op iem. letten, loeren, iern.
bespieden, beloeren.

ploegen; opploegen.

autOfropfen, fcbln. (b.) = enten op, openten.
aurOtMen, Tcbin. (b.) = oppekken, met pik
(pek) vastmaken.

aurOicfen, Tobin. (b.) = openpikken; oppikken.
aurOtiitten = aufbilgetn.
aurPlatwn, f*:). = openspringen, barsten.
aung umpen, autptumPfen, fcOttl. (f.) =
neerploffen (op).

aurpoMen, fcbtu. (b.) = openkloppen; opkloppen, wakker kloppen, porren.

attrOotterett, Tcbin. (b.) = oppolijsten.
aurPragen, Tcbin. (b.), einem etl.v. = opdrukken,
indrukken (als een stempel).

aurPraiten, Tcbin. (i.) = openspringen; terugspringen, terugstuiten.

aurProbieren, Tcbin. (b.) = oppassen; probeeren op te zetten of op te leggen.

aurProtlett, fcbin. (b.) = op het (de) affuit
zetten.

aurPuffen, Tcbtu. (b.) = oppoffen; wakker pollen

of slaan; (1.) = met een pof of slag opvliegen.
iturOutf, = opschik, tool, versiersel, tooisel.

aurputlen, Tcbib. (b.) = oppoetsen, schoonmaken; tooien, opschikken, versieren.
auranatuten, Wu. (T.) = opwalmen, opstijgen
(als damp, walm).
autquetten, ft. (T.) = opwellen, opborrelen;
opzwellen, zwellen, dijen; Tcbin. (tj.) = doen
zwellen, laten dijen (erwten en boonen in
water bijv.).
aurraffen, fcbiro. (O.) = oprapen, opgrabbelen;
fir4 a. = snel opstaan; opstaan (van een
ziekte); zich vermannen, zich (zedelijk) inspannen; zich opwerken.
aurragen, lc*. (b.) = opsteken, omhoogsteken, rijzen; fiber bent Zorfe ragt ber Zurin auf.
autrammetn, autrammen, fcbin. (b.) = openrammeien.
aurraniett, Tcbtu. (b.) Ticb = opklimmen en
omwinden, opranken.
aurraffein, fcblo. (b.) = oprammelen, wakker
ratelen; (T.) = rammelend opengaan.
aurraniten, Tcbin. (b.) = op- (ver-)rooken.
aurrauben, Tcbin. (b.) = opkrabben, opkratsen
oaken bijv.).
antriiumen, Tcblv. (b.) = opruimen, opredderen; wegruimen; in einem Bintmer a. =
een kamer doen; ntit et)u. a. = jets opruimen,
uitverkoopen; unter ben Oeamten a. een
opruiming houden onder.
aurreen, Tcbib. (b.) = opharken.
aurreotinen, fcbtu. (b.) = oprekenen, optellen;
verrekenen; einem et)u. a. in rekening
brengen.
aurrertt = rechtop, recht, overeind; a. (er),
batten staande houden, handhaven, houden,
ophouden. iturreitterbattung, = handhaving.
antretfen, Tcbtv. (1).) = opsteken; uitrekken,
oprekken.
(f;.) = ophitsen, opstoken;
aurrebett,
= aanpraten, oppraten; wijseinent ettu.
maken.
aurregen, WI). (b.) = in beweging brengen,
beloeren, in rep en roer brengen; opwinden,
aanzetten; (twijfel, haat, lust) opwekken,
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gaande maken; fidj fiber etin. a. = zich over
iets opwinden, bedroeven, geschokt gevoelen.
aurregenb = opwindend, opwekkend. itur:
regung, = beroering, drukte; opwinding;
spanning; aanhitsing; in K. bringen = aur,
regen.
aurreitien, ft. (0.) = opwrij ven, schoonwrij ven,
wrijven, boenen; (kleuren) wrijven; openwrijy en, stukwrijven; vernietigen; afmatten, uitputten ; to gronde richten.
autrethen, fcW-u. (b.) = aanrijgen.
aufretften, ft. (ti.) = open-, los- of stukscheuren of -rukken; (de oogen) wijd openen ;
schetsen, in teekening brengen; (i.) = schenren, losscheuren, los-, openbarsten.
(1).) = opwerken, aan-, opaurrei3en,
hitsen, opruien. iturreiver,
= opruier.
aurrennen, unr. (b.) = openrennen, openloopen; (1.) = stranden, op het zand loopen.
aufricOten, (b.) = oprichten, omhoogrichten, opzetten, opheffen, opbeuren (iets en,
iem.); oprichten, bouwen; WI) a. = zich oprichten; zich troosten, moed vatten.
aurric4tig = oprecht, eerlijk, rand, openhartig;
ronduit. ithrrirbtigtrit, tn. = oprechtheid.
autrirOtung, oprichting; opbeuring.
aurriegetn, jcbtu. (b.) = ontgrendelen, van
den grendel doen.
aurringetn, iAtn. (i.) = opkrullen; *4
opkrullen, zich oprollen.
aurringen flit, ft. (b.) = zich omhoog worstelen , zich opwerken.
= ontwerp, schets, teekening;
aufri-ft,
constructie.
aurrillen, jcbtn. (b.) = openschrammen, openscheuren, openkrabben.
oprollen; ophalen; afaufroiten, jcbln. (b.)
rollen, ontrollen.
oproosteren, opnieuw
(1).)
aufriciften,
roosteren.
aufriicren, fcbtn. (b.) = optrekken; openrukken; [voorhouden, verwijten], (i.) = opschuiven;
vooruitkomen, promotie maken; oprukken.
= oproep, oproeping, daging,
Wurruf,
dagvaarding, opontbod. aurruten, ft. (t).) =
oproepen, afroepen, dagvaarden; luidroepen.
iturrutir, oproer, woeling, opstand,
beroerten. aurrii fi ren, jcbtu. (b.) = roeren,
omroeren; (een twist weer) ophalen; (een
yolk) in beroering brengen. ^fuf'riifjrer, m.
— = oproerling, rebel, opstandeling,
muiter. aufrittirerifil) = oproerig, rebellisch,
muitziek.fturrutyjtifter, nt. oproermaker.
aufriiften, jcf)tv. (b.) = opslaan, oprichten
(een steiger).
(b.) = opschudden, (uit den
aurriittetn,
slaap) wakker schudden.
aurfacten, jcbrn. (tj.) opladen, (op)pakken.
auffagen, jcbtn. (b.) = (een les e. d.) opzeggen; (de huur, den dienst) opzeggen.
openzagen.
aurfagen, fcW11. (0.)
(1).) = opzamelen, inzaauffammetn,
melen, opgarerr, oprapen.
auffiiffig (einem o(t. gegen einen) = vijandig
gezind, nijdig; weerspanmg, oproerig, muitziek.
aurfattein, fcbtti. (fj.) zadeln, opzadelen;
opladen, opleggen (wat bezwaart).
/turfatf, opzet, kap (van een kast);
aanzetsel; stel (van tafelgoed, een servies e. d.);
kapsel, hooMtooi; tafelstel, tafelstuk, milieu;
opstel.
auffii4ig
=
auffaffig. iturfatlthenta,
onderwerp van een opstel.

auffcbuiet3ett.

auffaugen, ft. (b.) = opzuigen, verzuigen,
inzuigen; openzuigen. auffiingen, joblv. (b.) =
zoogen, grootbrengen.

aurittaffen, jc*. (b.) = schaffen, op tafel
brengen, opdisschen.
auffc4amen, fcbtu. (b.) = ophoogen, opstapelen, opwerpen (verschansingen).
auffelOrfen, jcblu. (b.) = opscherpen, opvijlen
(een zaag).
auffMarren, jcblu. (b.) = openkrabben; opkrabben, opgraven.
auffMauen, jcbtn. (fj.) = opkijken, opzien;
oppassen.
auffeljaufetn, jcblv. (Ii.) = opscheppen; op de
schop leggen.
aurfc4iiumen, f*). (f.) = schuimen, opschuimen, bruisen; (in drift) opvliegen.
aufferieffen, jcbtn. (b.) = opbellen, opschellen.
auffdyren, fcbtn. (b.) = (bij 't weven) scheren,
opspannen.
auffr4eur4en, jcbtu. (b.) = opjagen, (doen) opschrikken, verwilderen.
auffrOnern, fcbtu. (tj.) = opschuren, oppoetsen,
schoonmaken, (bag (eicbirr, het vaatwerk)
wasschen; doen, schoonmaken;
(bie ,)ctut) openwrijven, schaven.
auffel)ir4ten, fcbtn. (b.) = opstapelen, ophoopen
(in lagen).
auffitieben, jcbit). (fj.) opschuiven, openschuiven, omhoog se,huiven of duwen; op-,
verschuiven, uitstellen, opschorten, schorsen;
aufgefcboben ift nicbt aufgeboben = uitstel is
geen afstel.
auffitiefien, ft. (0.) = openschieten; (een
kabel) opschieten; (f.) = opschieten, opvliegen;
opschieten, opgroeien; in amen a. = in het
zaad schieten.
Wurfr4tag, = opslag, het neerslaan op,
het opslaan (v. d. hand bij het spelen e. d.),
opslag, omslag, rand (van een kleed bijv.),
omgeslagen rand (van een hoed); opslag
(v. d. prigs); overwicht, toemaat; opslag (jong
hout); omslag, pap (op een ontsteking).
auffebtagen, ft. = openslaan; opslaan
(een boek, de oogen, de broekspijpen, een
steiger, een kraam enz.); (een woord) naslaan,
zoeken; (een kaart) keeren ; ein Oeteicbter a. =
in lachen uitbarsten; (j.) = hard neerkomen,
neerslaan; terugslaan, afstuiten (van ballen);
opslaan (van prijzen). ituffittagetifr4, tn. =
klaptafel.
auflAtiefgn, ft. (f.) = openen, ontsluiten;
openleggen, kenbaar maken, uitstorten; openbaren, duidelijk maken, verklaren; aansluiten,
opsluiten (de gelederen). %urfc4fiefgr, nt. =
portier, sleutelbewaarder.
auffittingen, ft. (b.) = verslinden, opslokken;
losmaken. uit den knoop halen; flit a. =
zich opslingeren, omhoogranken.
splijten, openrijten,
auffittitfen, fcbtu. (b.)
opensnijden.
(b.) = laid snikken.
auffriguriwn,
auffdjiiirfen, jcbtn. (b.) opslokken, oplikken.
iiurfrijint at. = het openen, opening;
(Her) opheldering, inlichting, verklaring
(omtrent).
auflAtnauctien, jcbtn. (b.) = oprooken, opsmooken, opdampen.
verteren, verauffrimaufen, fcbtu. (fj .)
brassen; opsmullen.
auflAnteifien, ft. (b.) = opsmijten, opgooien;
opensmijten.
auffrinnet3en,
(0.) = open- of lossmelten ;
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ontdooien; vastgieten op; ft. (f.) = losgaan, auffcbtheifien, fcbtv. (b.) = aaneensmeden,
lossmelten; ontdooien.
wellen, aaneensoldeeren.
anfIntieben, fcbtb. (b.) = op- of versmeren. auffittuetten, fcbtb. (fj.) = doen zwellen, opfcbtu.
(b.)
=
opsmeren,
smeren;
zetten, doen wassen; a. ft. (f.) = zwellen,
fluff micron,
versmeren.
uitzetten, rijzen, wassen.
auffMnalien, fcbtu. (b.) = ont- of losgespen; auffrlDiventmen, fcbib. (b.) = aanspoelen (op,
gespen, opgespen, ophaken.
auf), aanslibben ; opzwellen.
auffrOnaOpen, fcbtu. (b.) = ophappen, happen, auffc4thingen flit, ft. (tj.) = zich verheffen,
opsnappen. pakken, grijpen; opdoen, opvangen;
(f.) = losgaan, los-, openspringen.

opvliegen, een vlucht nemen, zich werpen;
zich opwerken.

vleesch.
anflAttilfelt, ¶c u. (f).) = snijden, insnijden,
beeldsnijden, steken.
auffitniiffettt, febb). (fj.) = opsnuffelen.
auffrtniiren, fcbib. (t.) -,-- opbinden, opsnoeren,
oprijgen; los- of openrij gen.
auffMnurren, fcbib. (f.) gonzend, snorrend
opvliegen.
= loot, stek, spruit; opgeschoten jongen.
fcbin.
(b.) = openschrammen,
auffe4ranintett,
openhalen.
aliffltraUtien, fcbib. (b.) = opschroeven, aanof vastschroeven; spanner', losschroeven.
aUffitreden, fcbib. (b.) = (doen) opschrikken,
doen ontstellen ; (f.) = opschrikken, van schrik
opspringen.
iturfc4rei, m. = plotselinge kreet , luide
kreet, gil.
auffMreibett, ft. (0.) = opschrijven, aanteekenen , noteeren ; verschrijven.
auflAreint, ft. (b.) = luid schreeuwen, gillen;
wakker of opschreeuwen; boa Camera a. =
het uitschreeuwen van pijn.
ituffMrift, in. = opschrift, adres, etiket.
auffitroten, fcbtb. (tj.) = ophalen, naar boven
rollen (uit den kelder); verwijden met den
slagbeitel of met de wig. iturfttroter, in. =
slagbeitel.
iturfrinth, m. = uitstel, verwijl, vertraging.
bringt Oefabr = alle vertraging is gevaarlijk of het kan geen uitstel lijden.
auffrijiiren, fcbh). (b.) = oppoken, opporren;
oppikken, oppekken; aanslaan (een draad).
auffitiirfen, fcbib. (b.) = opharken, opschoffelen.
auffr4iiraett, fcbib. (b.) = (kleeren) opslaan,
omslaan, opschorten, opnemen, opbinden.
ituffr4iir3er, m. = rokophouder.
auffMiiffetn, fcbib. (b.) = opdoen; opdisschen.
auffetifittetn, fcbtu. (tj.) = opschudden, omschudden, ernroeren; op- of wakkerschudden.
auffrWitten, fcbib. (tj.) = opschudden, opstorten, opgieten; (in voorraad) opstapelen, opleggen; (aarde) opwerpen.
fcbtu. (b.) = opstuwen.
auffMtucimen, fcbtu. (tj.) ein tferb, einen
ifcb = den staart opbinden.
auffrOluarmett, fcbiv. (1.) = opzwermen, in
een zwerm opvliegen.
auffrOluailen, fcbiv. (fj.) = oppraten, aanpraten.

tafel of op het vuur, een hoed, horens, een
lap, kegels, het zeil, een gezicht, een verdieping, een dam); (iem.) kappen; ben Wnfer a. =
het anker op de kraanbalken brengen; (een
kontrakt, verhandeling) opstellen, opmaken;
feinen nobf a. een hoofd opzetten, zijn
hoofd toonen, koppig zijn; nieuw gewei opzetten; schoften, rusten; op het spel zetten,
inzetten (ook fig.); Bitter a. = lichtere kleuren aanbrengen. WO a. = zich oprichten,
overeind gaan zitten; op ('t paard gaan) zitten; ficb ioiber einen a. = tegen iem.opstaan.
auffettf3en, fcblv. (b.) (luid) zuchten, steunen, een verzuchting slaken.
f*
%Unit*, to. = opzicht, toezicht; bie
m. =
yen = toezicht houden.
raad van toezicht.
auffieben, ft. opkoken; (zilver) witkoken; fig. opbruisen, .opvliegen, opstuiven.
atiffiegetn, fcbiv. (f,.) = op- of verzegelen;
ontzegelen, het zegel verbreken.
= het opzitten, het te paard stijgen.
ituffit
auffitlen, ft. f.) = opzitten, niet naar
bed gaan ; overeind zitten; opzitten, vastzitten;
aan den grond zitten; te paard stijgen, opzitten; einem a. = iem. lastig vallen met
verzoeken; firb a. = zich doorzitten.
= kippenrek.
filgtattrie,
aufforren, TCW11. (b.) = opsjorren.
aUffPatten, fobib. u. ft. (b. u. f.) = (open)splijten, (open)klieven.
auffpannen, fcbib. (tj.) = opspannen, openspannen, opsteken (een paraplu); spanner',
getinbere Saiten a. = water in zijn wijn doen,
eieren voor zijn geld kiezen, een toontje lager
zingen; atte Seget a. = alle zeilen bijzetten.
aurfParen, fcblb. (b.) = opsparen, wegleggen,
bewaren; uitstellen.
auffpeir4ern, fttiro. (1.) = op den voorraadzolder brengen, zolderen; opstapelen, opleggen.
aufftwifen, fcbib. (b.) = opeten, verteren.
auffperrett, fobiu. (b.) = opensperren, wijd
openzetten, openspalken, openbreken; %ale
unb nunb a. = verbluft staan, met den mond
vol tanden staan to kijken.
auffpiefen, fcbib. (b.) = opspelen, voorspelen;
Sum Tang a. = een dans beginner to spelen;
muziek maken om bij to Jansen; einem a. =
iem. wel krijgen; flit a. = zich voordoen,
zich een air geven, spelen.
auflpiefien, fcbkv. (ti.) = op de spies of de

= opsnorren, gonzend
auffMtteiben, ft. (b.) = opensnijden, lossnijden; auffittuirren, fcbib.
insnijden; aansnijden; snijden, voorsnijden; opvliegen.
opsnijden, overdrijven, pochen, drukte maken, ituffitlintng, m. = vlucht, verheffing, bloei;
= opsnij(d)erij, opzwaai.
snoeven. ituffr4neiberer,
pocherij. auffc4netberifit = opsnij(d)erig , auffegetn, fcbtb. (b.)
opzeilen; aan den
grootsprekerig, pochhanzig.
grond varen.
auffoOttenen, fcbib. (b.) = opwerpen, op- of auffetwit, ft. (b.) = opzien, opkijken; auf=
omhoog schieten; (f.) = opspringen, op-, om- febenbe &amte = toeziende ambtenaren.
hoogschieten; openspringen.
fe0en, f. = opzien, beweging, drukte, sensatie,
ntacben, erregen = opzien
ituffrOnitt, nt. = insnijding, insnede, keep, verwondering;
kerf; eerste snede (van een brood, een stuk baren. iturfeber, m. = opziener, opzichter.
vleesch e. d.); het aansnijden; gesneden auffetwn, fcbib. (b.) = opzetten (het eten op
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lans nemen; (vleesch) aan 't spit steken;
spietsen, empaleeren.
aufflAttbetn, fchtv. (h.) = ophaspelen.
auffOinnen, ft. (h.) = op- of verspinnen.
auffpreivn, Wu. (h.) = uitspreiden, wijd
openzetten; (een geslacht dier) spalken. fill)
a. = zich opblazen, een hooge borst opzetten;
aufgefpreig = opgeblazen.
auffprennen, fchtv. (h.) = doen springers,
laten barsten; doen opspringen; openstooten;
opsprenkelen.
auffPriefmt, ichtv. (f.) = ontspruiten, opkomen, uitkomen, ontluiken.
auffpringen, ft. (f.) = opspringen, omhoogspringen; openspringen; barsten, springen,
klooven.
auffpritlen, fchtv. (h.) = doen opspatten, doen
opspringen, opspuiten; (i.) = spatten; opspatten.
f = auffpriefien.
al l Orofen
au 'fOrubein, fchtn. (f.) = opborrelen, opwellen;
feicht a. = licht opvliegen, opstuiven, driftig
worden.
attrfOrtinn, nt. = het opspringen, sprong;
openspringen, barsten.
auffpiiithen, fchtti. (J.) = ontspoimen, van de
spon ontdoen.
aufftiiiren, fchtn. (h.) = opsporen, opzoeken.
aufftarOtn, fchtv. (h.) = opzetten, aanzetten,
prikkelen.
aufftainpfen, Tcbit). (fj.) = opstampen, stooten
op; openstampen; met den voet stampen,
stampvoeten.
iturftanb, m. ------ opstand, oproer, muiterij,
woeling. aufftiittbifit = oproerig.
aufftapein, fchtn. (h.) = opstapelen, ophoopen.
aufftarrett, ichtn. (h.) = omhoog staren; onbeweeglijk oprijzen.
aufftauen, fchtv. (h.) = opstuwen, opstouwen.
auffteiten, ft. (h.) = opensteken, openprikken;
opsteken; vaststeken.
auffterfen, fchtn. (fj.) = opspelden, opnemen,
opsteken; vaststeken, vastspelden op; (de vlag)
uitsteken, hijschen, planten; (een kaars) op
den kandelaar zetten; einem ein ,Vicht a. =
iem. een licht doen opgaan, inlichten ; (voeder)
in de ruif doen; (veel, weinig) opsteken, verdienen; laten varen, opgeven, opzoeken.
itufftecfnabel, Iv. = opspelder, rokspeld.
aufftelien, unr. (f.) = opstaan; verrijzen;
opkomen; vaststaan, staan; openstaan; (lather
einen) in opstand komen, opstaan; auf ettv.
a. = op iets staan; er ift mit hem Men jufje
aufgeftanben = hij is met het linkerbeen uit
bed gestapt, slecht gemutst.
auffteifen, fchtn. (h.) = opstijven; stijven.
aurfteigett, ft. (f.) = opstijgen, klimmen, oprijzen; ein Oehanfe fteigt ode auf = komt bij
mid op; auffteillent• = opstijgend, klimmend,
stijgend.
anritelten, fchtn. (h.) --= opstellen, plaatsen,
opzetten, oprichten, uitstallen; stellen, (een
meening) vooropstellen; (getuigen, bewijzen)
bijbrengen; (netten, strikken) opzetten, spannen ; fin4 a. = zich opstellen, plaatsen, scharen.
aufftentmen, ichtn. (h.) = steunen, leunen op;
openbreken, opendrukken.
aufftentpetn, fchtv. (fj.) = opstempelen, stempelen op.
aufftieben, fchtv. (f.) = opstuiven.
ituritteg, m. = 't opstijgen, klimmen; helling.
aufftiften, fchtu. (h.) = aanrichten, brouwen;
aanhitsen, ophitsen.

Ituftritt.

attritiitiern, fchtu. (h.) = speuren, opjagen
(het wild); opsnuffelen, opschommelen.
aufftiAnen, idly. (h.) =luid steunen, zuchten.
aufftiipfeht, fchtv. (fj.) = ontkurken.
auffthren, fchtn. (h.) = storen, verontrusten.
aufftoflen, ft. (1.) = openstooten ; (den bodem)
instooten, uitstooten, inslaan; opstooten, omhoogduwen; (1.) = stooten op of tegen; opbreken, oprispen; bc0 tvirb thin a. = dat zal
hem opbreken ; gisten; aan den grond stooten.
aufftrebert, fchtn. (h.) = omhoog streven,
naar hooger trachten.
INN-trait, in. = openbare verkooping; int
9.f. = bij opbod.
aufftreilten, fchtn. (h.) = opstrijken; opsmeren; opslaan, opstrijken, ornslaan; tegen den
draad strijken.
aufftreifen, fchtn. (h.) = opstroopen, opslaan;
afstroopen; (f.) = rakelings langs gaan.
aufftreuen, fchtn. (h.) opstrooien, strooien op.
itufftric4, nt. = ophaal; opstreek ; (bij 't maatslaan) opslag.
aufftridett, fchtn. (h.) = opbreien, verbreien;
losmaken, uithalen.
aufftriegetn, fchtu. (fj.) = opborstelen, op-,
naar boven strijken; op nieuw roskammen;
fist a. = zich opdirken.
aufftiiipen, fchtu. (h.) = opstulpen, stulpen,
opslaan, (een hoed) opzetten, op het hoofd
drukken; aufgeftiiiPte 91afe = wipneus.
aufftiitmt, fchtn. (h.) = steunen op, laten
rusten op; WO a. = leunen of steunen (op).
auffur4en, ichtn. (f.) = opzoeken, zoeken
naar ; naslaan.
aUffninnten fief), Tchtv. (h.) = aangroeien, een
groot bedrag worden.
aurtafeht, icbiu. (fj.) = auftifchen.
aurtafeht, fchtu. (h.) = optakelen.
Wurtart, m. = opslag, opmaat.
aurtaimett, fchin. (fj.) = op commando dansen,
dansen voor, gehoorzamen ; stuk- of doordansen.
aurtauctien, fchtu. (f.) = opkomen, boven
water komen, opduiken; opdagen; doorbreken.
aurtauen, fchto. (f.) = (ont)dooien, smelten,
fig. wakker worden; (fj.) = ontdooien.
auflifiten, Rhin. (h.) = opdisschen, op (tafel)
brengen of zetten; einem a. = onthalen,
trakteeren (ook fig.); vertellen.
iturtrag, in. --(eA .. trap, = opdracht, last,
order, lastgeving, bestelling, boodschap; jut
. bed Vinifter = op last van den minister;
laag (van verf). auftragett, ft. (h.) = opdragen, (spijzen) opdoen; naar boven dragon;
schetsen, ontwerpen; (kleuren, blanketsel)
opleggen, aanbrengen; bid a. = overdrijven,
to dik maken; op- of afdragen, verslijten;
opdragen, in last geven. Wurtrangeber, m. =
lastgever.
auftriinfetn, fchtu. (fj.) = opdruppelen; (f.)=
druppelen op, neerdruppelen.
auflreibett, ft. (fj.) = omhoog drijven, doen
opstaan, opdrijven, opjagen; met geweld openen, openslaan; doen zwellen, doen wassen;
opblazen; opdoen, machtig worden, opsporen,
opsnorren; (de hoepels om een vat) aandrijven ;
(f.) = op (iets) drijven, aan den grond raken.
auftrennen, fchtn. (h.) = lostornen, losmaken.
auftreten, ft. (h.) = openstampen, openschoppen; (1.) = loopen, stappen (feife, behutfam,
plump = zachtjes, behoedzaam, lomp); optreden, opkomen, zich vertoonen.
auftrinien, ft. (h.) = opdrinken.
iturtritt, in. = het optreden; trede, stoep,
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optrede, wagentrede, opstap, stap; tooneel,
schouwspel, scene; standje.
f.) = opdrogen, verauftrodnen, fcto.
drogen, verdorren.
auttrapfettt = auftraufein.
aurtrumpfen, fcbtr. (b.) = troef spelen; einem
a. = iem. geducht de waarheid zeggen, zijn
vet geven.
auft-tut, uttr. (t).) = opdoen, opzetten; opendoen, openen; fic# a. = opengaan; zich opdoen, zich voordoen, zich vertoonen; (ber
fitittttet) tut ficit auf = klaart op.
aufitiirnten, fcbtu. (fj.) = opstapelen, ophoopen;
fir a. = zich ophoopen, zich torenhoog verheffen.
(f.) = ontwaken, wakker
aufluattett,
worden.
aufivar4fett, ft. (f.) = opgroeien, wassen,
groeien.
auffnagen, = auf tniegen.
aurtualten, fc0iv. (f.) = opkoken, opborrelen;
opbruisen; (in drift) opvliegen, opstuiven.
ifitflualtung, opwelling, opborreling;
opbruising, opwelling, vlaag, aanval.
auftviityn, fcbtn. (fj.) = naar boven rollen of
wentelen; einem rho. a. = iem. iets op de
schouders laden, iets wentelen op iem.
ituflualtb, m. - -(e) = vertering, kosten,
weelde; vertoon, uitstalling (van geleerdheid,
kennis e. d.); griAert 9t. macben = op grooten
voet Leven. iturtuattbWfetf, = wet tegen
de weelde, weeldewet.
anntliiritten, fcbin. (tj.) = opwarmen; ophalen,
opnieuw beginnen; aufgetntirmt = afgezaagd,
oud.
iturtuartenelb, 1., 404n, nt. = loon (van
een knecht). attrivarten, (4.) = (einem)
bedienen, oppassen, verplegen; (bei Tifcbe)
tafeldienen ; inomit faint icb (Zslitten) a. ? = waarmee kan ik u dienen? of wat mag ik u aanbieden? ber fantt a. = kunstjes maken;
auf5utvarten! = tot uw dienst; einem a. = zich
bij iem. presenteeren, iem. een bezoek brengen, zijn opwachting bij iem. (gaan) maken.
9.1uriviirter, m. = bediende, huisknecht.
= huishoudster, dienstiturtniirteritt,
meid.
aufttliir0 = opwaarts, op, naar boven, hooger
op; (aucb mit (den.: auf tn. bed fliffe.); ben
vanaf 1 mark.
1 9,31arf auftniirt
ifitritiartnna, = dienst, bediening, wacht,
verzorging, oppassing, bezoek, opwachting;
bie Vt. bet einem Oben = bij iem. dienst
hebben.
auftuafrOen, ft. = wasschen, omspoelen;
schoonmaken, (den vloer) opnemen, doen;
opwasschen; stuk wasschen, open wasschen;
bc0 ift ein Vfuftnafcben
dat is een moeite,
dat gaat in een moeite door. iturivatittafb
f., m. = waschvat, vatenteil.
iturtuaffer, 1. = opwater (op het ijs), opperwater.
auriveben, ft. (tj.) = op- of verweven; losmaken,
opweven, weven op.
aurtueden, fcbtn. (b.) = opwekken, wekken,
wakker maken; doen verrijzen; opwekken,
opvroolijken, opmonteren. iturtverter, m. =
opwekker, wekker, porder.
aurineimt, fcbtn. (f.)= opwaaien, opfladderen,
opwapperen; (4.) = openwaaien; opdrijven.
auriveiMett, ftt iv. (t.) = week maken, weaken;
(verf) verdunnen, aanmaken; losweeken ; (f.) =
week worden, weeken; losweeken.

/Ingaptet.

auflueifett, ft. (b.) = wijzen op; bijbrengen
(getuigen), aanvoeren, overleggen (stukken).
= opwitten.
auflueirgen, fcWro.
aufluetthot, unr. (tj.) = ge-, verbruiken,
aanwenden; uitgaven, verteren; (.'often) maken ; to koste leggen. itufluenbunnen, V. =
kosten, uitgaven.
aufluerfett, ft. = openwerpen, opengooien;
omhoogwerpen, opwerpen; (bie %afe) in den
wind gooien; (ba gtaut) een leelijk gezicht
trekken; (einen ¶amm) opwerpen, leggen;
biet Staub a. = veal drukte, sensatie maken;
(eine rage) opwerpen, op het tapijt brengen;
(einen t3tueifet) opperen ; (bie Sarten) uitspelen.
openleggen; fir a. = zich opwerpen; eine
aufgeinorfene Rafe = een wipneus.
auftvidefit, fcbtio. (b.) = opwinden, oprollen;
(bieware) in papillotten leggen; ontrollen,
afwikkelen, loswikkelen.
= opruiing, beroering. au r=
ituftuiegetei',
iviegettt, fobto. (tj.) = beroeren, opruien, aan= opruier,
hitsen. aufttriegter,
opstoker, raddraaier.
aufluiegot, fcbtn. (tj.) = opwegen; mit tbotb
a. = tegen goud opwegen.
aufluittbeit, ft. (b.) = opwinden; ophijschen;
loswinden; fir4 a. = zich opkronkelen, kronkelend naar boven gaan.
aufluirbeitt, fcbtn. (b.) = (Staub) opwaaien,
opjagen; (f.)
opdwarrelen.
aufluife4eit, fcbtro. (tj.) = opvegen, afvegen,
afwisschen.
icOnt. (0.) = omi,voelen, loswoelen;
opgraven; (de massa) opwinden, in beroering
brengen.
ituftintrf, nt. = aanaarding, aangebrachte
aarde; pain, zand (om op to hoogen); bepleistering.
our3iii)fett, fcbtu. (tj.) = optellen, voortellen,
toetellen.
auf3dunten, fcbin. (b.) = optoomen, optuigen.
auf3e4rett, Wn. (O.) = opteren, verteren,
verbruiken; firi) a. = zich uitputten.
(fj.) = opteekenen, aanauf3eir#Tten,
teekenen; teekenen op, schetsen.
autyrren, 1c0). (1.) = openrukken, losscheuren.
itur3i0tirittle, tn. = ophaalbrug. ttur3leijett,
ft. (b.) = optrekken, omhoogtrekken, ophalen
$. ben Q3orbang, bie Bugbriicfe, bie ,Vibpe);
(Me tagge, bie Seger) hijschen; (bie Ilbr, ben
%lifer) opwinden; (ben ,ctbn) spannen; (bie
Scbteufe) openzetten; opentrekken, loshalen;
(eine £anbfarte, Gaiten) (op)spannen, getinbere
Saiten a. = bakzeil halen, zoete broodjes
bakken, een toontje lager zingen ; (einen) grootbrengen, opkweeken, opvoeden; beetnemen,
bespotten, voor den gek houden; (f.) = optrekken, in optocht gaan; ein Oetuitter 5iebt
auf = komt opzetten.
auf3uctot, fc00). (f.) = opschokken, zenuwachtig opspringen; (b.) = flikkeren.
iturptg, m. = stoat, optocht; uiterlijk voorkomen, pak, kostuum, kleedij; (van een weefsel) ketting of schering; bedrijf, acte; lift;
koord, deurtouw.
auf3utifen, fcbtr. (fj.) = lospeuteren, losmaken.
aufVuiittnen, fcbtro. (b.) = met geweld openen;
opdrukken; opdwingen, opdringen.
auf3luirfett, fcbtr. (b.) = openknijpen, opdrukken.
aufVuinaett, ft. (b.) = opdwingen, opdringen.
= oogappel, Beveling.
itug'apfei,

Mtge.
—n = oog (van mensch en dier,
f.
van een aardappel, een plant, een dobbelsteen
enz.); gro5e Kugen ittat*it groote oogen
opzetten; bertiebte Kugen madjen = verliefd
kijken; mit btof3en Mogen = met het bloote
oog; etlo. it0 W. fafjen = iets bezien, beschouwen, aankijken; ein ivattfam0 auf ettu.
tjaben = een wakend oog op iets houden; er
ift itjm ivie au?, ben Kugen geicOnitten = als
uit zijn gezicht gesneden; ba?, fat in bie
Wugen = dat loopt in het oog; bad fiegt box
ben Kugen = dat is duidelijk, springt in het
oog; einem bie Wugen nidjt giinnen = iem. het
licht in de oogen niet gunnen; einem eau. an
ben Kugen abfetien = iets in iemands oogen
lezen; Writ einem btauen K. babontommen =
er nog goedkoop afkomen; ein W. 3ubriictett =
een oogje toeknij pen; bie Wugen get)en*t fiber =
hij krijgt de tranen in de oogen;
fttivebt
mix box ben Kugen = voor den geest; bet:
fef)en = het gevaar onder de
OefaOr in?,
oogen zien; einem bie Zaumen auf f4en=
iem. de knip op den neus zetten; and ben
turien, auk bent Sinn = uit het oog, uit het
= dat
hart; ba,?, 13a13t inie bie auft auf?,
past (slaat) als een tang op een varken.
— = oogje. iin'aettt,
itu'aete4en, f.
fcWy. (4.) enten; lonken. Cingen, fcbin.(.)=
kijken, spieden (van een hert bijv.).
/Itt'aen artjfe, 11). saber, tn. ; :ar3t, m. =
ooglas, -ader; -arts.
ittt'aentiittbe, in. = blinddoek, ooglap. %want:
titenbe, 1t. = oogklep, oogleer, ooglap.
m. = oogwenk, blik, oogenblik.
atti genbtirr' tidj = oogenblikkelijk, onmiddellijk.
genbliibigf eit, Yu. = zwakte van de
= wenkbrauw.
oogen. ituigenbratte,
= dracht, etter (van de oogen).
enbutter,
= oogendienaar,
itn'aettbiener,
an'gettfiittia = in 't oog loopend, duidelijk.
itu'aenfelt, f. = oogvlies. itit'aentiftet, iv. =
traanflstel. ittt'nettftintmern, f. = flikkering
= zinking op
voor de oogen. /turgettituff,
de oogen, tranende oogen. itu'aengefitioutft,
= uitpuiling van het oog; oogzweer.
itn'aenrita, f. = lorgnet, bril, kijker.
etu'aen LIMA) e, ; :trek-4, ; :teber, 1.;
:feiben, T. = oogliklep (of: -leer); -kas (of:
-holte); -leer; -kwaal.
itu'aentic4t, 1. licht der oogen, oog. /tw:
aentib, j. —0, —er = ooglid. itu'aenmak
f. = oogenmaat, het meten op het gezicht.
= oogmerk, doel, plan,
itu'aenmerf, T.
doelwit, bedoeling; rein auf env. ridjten =
zijn oog op jets gericht houden, doelen op,
naar iets streven.
mueet, m.; =nevi), at. = oogilspier;
-zenuw.
9Itt'aenPutber, f. = oogpoeder; zeer kleine
druk; bad ift = dat is slecht voor de oogen.
2tur genrei3, m. = oogprikkeling. 9Att'aen:
ring, m. = regenboogvlies, iris. /tit'aenrcite,
to. = roodheid (van het oog). ittt'nenWin,
= oogenschouw, onderzoek; klaarblijkelijkheid, evidentie. att'aenilteintift = klaarblijkelijk, duidelijk, kennelijk, blijkbaar. btu':
genjiteintir4reit, to. — = klaarblijkelijkheid,
evidentie.
itu'aen 11 fAirm, at.; :ftertt, m.; :taufc4ttng,
= ooglischerm (of: lichtscherm); -appel
(of: pupil); -bedrog (of: gezichtsbedrog).
itu'gentriefen, I. = leepoogigheid. itu'aen:
Croft, nt. = oogentroost, ibt'aeniibet, f. =
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oogkwaal. %fit'aentuet), f. pijn in het oog.
itn'aentueibe, iv. = oogenlust, een genot
voor de oogen, heerlijk om to zien.
:Minfet, nt. = oogIlhaar
itut nen tuimPer,
(of: wimper); -hoek.
= aantal oogen of punten.
/tu'aen3a4f,
= oogiltand;
ant113atmt, m. ;
-getuige.
tugi'ac3ftalt, m. = Augiasstal.
—(e)d, —e = augiet, kolophoniumsteen.
oogje; knopje.
—
dun'tein,
ituantent', T. (e)6 —e = augment, toevoegsel.
/tuantentation', iv. = augmentatie, vermeerdering.
ituO'bura, f. = Augsburg. ituatqutroer =
Augsburger en Augsburgsch. attO'burntf rtj =
Augsburgsch.
—(e)n = augur, vogelitn'aur, m.
augureewichelaar. auanrie'rett, fct)iv. (ti.)
ren, voorzeggen, voorspellen, vermoeden.
itu'attft, nt. = August(us), (mannennaam);
--e = Augustus (maand);
2tugnft', m.
ituauft'apfet, m. = zomerappel, roode gul= vroege peer.
deling. 9.inguirbirne,
itnaufte, iv. = Augusta. anguftelfri)
Augustijnsch. ilitauff 4afer, m. = vroege
— Augustijner.
haver. /tuattftiiner,
= Augustinus, Augustijn.
itnattftilttO,
= morel. ituauft'Pftau:
e,
itnauff
me, to. = groene pruim, refine-claude.
—, —en = verkooping, veiling,
ftuftion',
auctie. Wurtionalor, ..o'ren = vondumeester, afslager. auttionie'ren, fc0ip.
(f).) = bij opbod verkoopen. ititttionreaont.:
miffartiu0, m. = vendumeester.
otWtotat, = verkoop- of venduhuis.
itula, iv. — = aula, vergader- of feestzaal.
%met' (WO, m. = Aurelius. %Indian', =
Aurelianus.
—, —en = aureool, straalkrans.
itureole,
iturilet, in. —, n= sleutelbloem, berenoor.
nt. — (e) = gentiaan.
MtriPiantent', 1. —(e) = orpiment, geel
zwavelarsenik.
ituro i ra, iv. = Aurora, morgenrood.
and, $rlip. mit Dativ = uit; van; bij; om;
urcOt, 9,31itfeib, ZorficOt
op; aan; att.
nit liefde, vrees, medelijden, voorzorg; and
alien Ariiften = uit alle macht; and bottem
= uit voile borst; att. = van
ijzer; and ber gailung fommen = van zijn stuk
(van streek) raken; att?, ber ,anb in ben
Vuttb = van de hand in den tand; and
ivirb nidjtd = van hem komt niets terecht;
baraud ivirb tticW = daar komt niets van;
fie inotten einen Oetet)rten and iljtn madjen =
zij willen een geleerde van hem maken; au?,
ber dot eine Zugenb madjen = van den nood
een deugd maken; att?, Crfatirung = bij ondervinding; and ZerfOen = bij vergissing; and
Ttanget an = bij gebrek aan; and biefem
Orunbe = om die reden, op dien grond; and
btoj3ent t erbctct)t = op bloote verdenking; and
bent 2ateinifc0en entnommen = aan het Latijn
ontleend; an4, Kbb.: bon ,and and = van
huis nit, van oorsprong; bon birunb and =
geheel en al, van begin af, van meet af aan;
bie Stunbe ift and = de les is nit; ed ift and
mit ibat = het is uit (gedaan) met hem; ZsAr
and, jafjx ein = jaar in, jaar nit; iveber an d
nod) ein ivijjen = geen raad meer weten, ten
einde raad zijn.
atWiicmen, fstiv. (f).) = uitzuchten.
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uitjouwen, bespotten.
aueaffen, fcato. (b.)
[leveren, over..
atteantiuortett, fcatb. (b.)
gevend ten einde antwoorden.
auearbeitett, fcalb. (b.) uitwerken, afwerken, voltooien, bewerken, samenstellen; ten
einde werken.
auearten, fcbla. (1.) = ontaarden, verbasteren.
aueatuten, fcbtb. (tj.) = uitademen, uitblazen;
den laatsten adorn uitblazen, sterven. fir4 a. =
op zijn Nerhaal komen, uitblazen.
uitsliepen.
aueiitfrOnt, icalb. (a.)
auetiactot, ft. u. fcatv. (a.) = uitbakken, gaar
bakken.
auebaben, fittn. (a.) = klaar baden; ettu. a.
(milffen) =-- voor iets (moeten) boeten, opdraaien, iets (moeten) bezuren.
auebangern, fcalb. (a.) = uitbaggeren.
attetiiitnn, fcbtn. (tj.) = betten, warme vochtige omslagen opleggen; (eitt cbiff) branden.
attetialuett, icalb. (a.) = (af)huiden, villen,
stroopen; opzetten, opvullen.
attebannen, fc0 iv. (tj.) = uitbannen, verbannen.
ituebau, at. = het afbouwen: kroon op het
werk; uitbouw, uitbouwsel; uitbreiding.
auellaucten, fcbtb. (b.) uitkloppen, hol (uit)drijven; ill:0 a. = zich ronden, een buik krijgen.
auebauen, fcbtb. (tj.) = afbouwen, voltooien;
herstellen, repareeren; (door bebouwing) uitputten.
auebebingen, ft. (a.) = bedingen, vaststellen;
voorbehouden.
auetleifgn, ft. (b.) = uitbijten; (einen Batat)
met bijten verliezen; einen a. = verdringen,
den voet lichten.
auetniAnt, fcbtu. (tj.) = uitbijten, uitbranden.
aueberitot, ft. (f.) = uitbarsten, uiteenspatten, -springers.
auetieffern, fall. (a.) = herstellen, verstellen,
in orde brengen, lappen, opknappen, repareeren.
(a.) = iem. buitenshuis laten
auebetten,
slapen.
attetiettent = auOiegen.
= opbrengst, voordeel, winst;
ituetieute,
onrechtmatig voordeel, buit, uitbuiting.
auetiottetn, fdpb. (a.) = builen, uitbuilen;
veel laten betalen, snijden, iems. beurs leeg
maken, plunderen.
auetiotten, fcbin. (ti.) exploiteeren, ontginnen, opdelven; benuttigen, tot zijn voordeel
ebruiken; misbruik maken van, uitbuiten.
uebottuttgaoften, 43t.=exploitatiekosten.
auebe3a4ten, call. (a.) = uitbetalen , af betalen.
auebiegot, ft. (tj.) = uitbuigen; uit- of naar
buiten krommen; (einem) uitwijken, ontwijken,
plaats maken voor.
auebieten, ft. (a.) te koop bieden; in 't openbaar ten verkoop aanbieden ; einen a. = hooger
bieden dan een ander; bevelen weg te gaan;
[(einem) uitdagen.]
auebitbett, fcbtu. (a.) = (bets ( eift, bie 9Intagen,
lid)) vormen, ontwikkelen, heschaven, volmaken. ituettilbung, beschaving, ontwikkeling, vorming.
auebinbot, ft. (b.) = buitenopbinden; losbinden.
auettittett, ft. (b.), WO et/b. (bon einem) =
mix
(iem.) om iets verzoeken; bad bitte
auk daar verzoek ik om of daar bedank
ik voor; augebeten fein = uitverzocht, uitgevraagd zijn.
bad 2icbt) = nitauetitafen, ft. (b.) (ein
VAN GELDEREN Duitsch. Woordenboek. I.

anObattent.
blazen ; blusschen ; uittrompetten; uitbazuinen ;
einem bad ,VebenMicbt a. iem. het licht uitblazen, dooden; uit- of afblazen.
uit- of wegblijven; e?,
auebteitnn, ft. (1.)
farm tticbt a. bat.. = het kan niet missen
(uitblijven), of ..;
ift ein Sort attgebtieben
er is een woord weggelaten.
attebteiMen, fcblro. (a.) = uit- of wegbleeken,
doen verdwijnen (van kleuren, vlekken e. d.);
verbleeken.
m. = uitkijk, doorkijk; uitzicht,
het uitzien. cutetitidett, fcbto. (tj.) = uitkijken,
uitzien.
attebtiOett, icbtu. (a.) = uitbloeien , verwelken.
attebtutot, fcblro. (b.) = uitbloeden, doodbloeden; (f einen Sdmer5, Z5jantmer) = onder
bloedig lijden verdragen.
auetiotiren, fcain. (tj.) = uitboren, uithollen.
attetiorgen, fcbib. (a.) = uitborgen, uitleenen.
auetiraten, ft. (tj.) = uitbraden; uitsmelten;
gaar braden; (f.) = to gaar braden; uitbraden.
auetiraufen, febib. (a.) =uitbruisen, uitrazen,
uitwoeden; bedaren, tot kalmte komen.
attebroten, ft. (t).) = uitbreken, uitrukken,
losbreken; (einen Baum) uitsnoeien; bie Oie=
nen a. = den bijenkorf leegen; uitbraken;
(i.) = uitbreken, ontsnappen; buiten de oevers
treden; uitbreken, uitbarsten (van oorlog,
brand e. d.); (in Wetacater, Zriinen, Scamd,
uitbarsten, losbarsten.
bungett, u.
au4lireiteu, fcbiu. (b.) = uitspreiden, ontvouwen; uitbreiden; verspreiden, verbreiden;
uitstrooien; ruchtbaar maken; itrO a. = zich
uitspreiden enz.
attettrennen, MIT. (b.) = uit- of verbranden;
(Wtiibftriim.13fcaett) uitgloeien; (eine Sunbe,
einen 3iettettforb) uitbranden; (Biegel) uitbakken; (f.) = uitbranden, opbranden, uitgaan,
verbranden.
aut4'brittant, nor. (tj.) = uitkrijgen (handschoenen bijv.); uitbrengen, verraden; aan
den dag brengen; (dam Zoaft, eta it.ott auf
einen) instellen; bie Weittabbeit einer 43erfott
a. = op iemands gezondheid drinken.
ituettruc4, m. = uitbraak, ontsnapping, doorbraak; het uitbreken (van een ziekte, een
oorlog e. d.); uitbarsting, losbarsting; wijn
van de eerste pers.
attet•Oittot, fcblro. (a.) = broeien, met kokende
vloeistof overgieten.
auettriitot, fcbin. (tj.) = uitbroeden , uitbroeien, doen uitkomen; uitbroeden, veroorzaken, teweegbrengen, smeden.
uitstrijken; wegattebiigetn, featn. (a.)
strijken; afstrijken.
ituebattb, = wonder, toonbeeld, model,
puikje, type; (5. O. eta 91. bon Wetearfamfeit,
bon Scbiittbeit, bolt Xuaenb, bon Vein a. (fie,
treibe, after Scberme, bon 3o0eit, bon Siebervoortreffelijk, uitstetidjfeit). attebiinbin
kend, bijzonder.
atteibiirftett, foalb. (tj.) = uitborstelen, afborstelen.
attetiiifiett, fcbtu. (a.) = (ettb.) boeten voor;
ten einde boeten, afboeten.
uitdampen, uitau4'bautpfen, fcalu. (a.)
wasemen; uitrooken. auebautpfen,
uitdooven, uitstoomen; doen verdam(a.)
pen; uitdampen; door rook uitblijven (alicafe,
ienett 6. O.).
= volharding, taaiheid, vastituebauer,
volhoudendheid. auebauent, fc4tu. (0.)
5
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harden, volhouden, uithouden, tot het einde
verdragen.

II. a .1'erlefen = uitgelezen, uitgezocht, uitverkoren, voortreffelijk.

aittcbeinthar = (uit)rekbaar, uitzetbaar. (110'.=
bOnen, fcbru. (b.) = uitstrekken, uitrekken,
uitzetten, uitbreiden; fic4 a. = uitzetten.

amverfetien, ft. (0.) = verkiezen, uitkiezen,
bestemmen.
aueeriviit)ten, verkiezen, uitkiezen.
trO'er3iitifen, fcbtu. (b.) = uitvertellen, op-

eine attgebebnte $raKi,?, = een uitgebreide
praktijk. ittWbeimung, lm = uitzetting, uitbreiding, uitrekking; uitgestrektheid, wijdte,
grootte. %nO,'betinungitsfraft,
Aierutii:
gen, T. = uitzettingskracht, -vermogen.
atO'benren, unr. = uitdenken, uitvinden,
verzinnen; ten einde denken, over jets doordenken.
aiWbettten, fcbiro (b.) = uitleggen, verklaren.
atO'birOten, fcbru. (b.) = waterdicht maken;
kalfaten; ook = attaenfen.
atOrbieten, fcbru. (fj.) = bevloeren, beplanken,
met delen beleggen.
aiWbienen, fcbru. (b.) = uitdienen (bon Sot=
baten, ateibern u.
ein aitOebienter Sofbat =
een uitgediend soldaat, veteraan.
aiWborren, fcblv. (f.) = uitdrogen, droog
worden.
fcbru. (b.) = laten uitdrogen.
fcbtu.
(fj.)
= uitdringen, veraiO'brangen,
dringen.
aiWbrecOfetn, fcbitr. (b.) = hol draaien; fatsoeneeren; opsieren.
alWbreOen, fcbiu. (b.) hol draaien; met een
draai ontnemen; (bad
uitdraaien.
aiWbrefrOen, ft. (b.) = uitdorschen; afdorschen;
afrossen.
ittWbrittf, m. briicfe = uitdrukking,
term, bewoording, woord; uitdrukking, sprekende trek, expressie; nadruk, klem; burn 91.
bringen = uitdrukken, onder woorden brengen.
aiO'briitfen, fcbru. (fj.) = uitdrukken, naar
buiten drukken; uitdooven (door drukken);
uitpersen; uitdrukken, uiten. aiO'briicrtici) =
uitdrukkelijk , nadrukkelijk , stellig , duidelij k.
itiO'brurNart, Iv. = wijze van uitdrukking.
atO'brucNteer, atO'brucNto = zonder
uitdrukking, slap. alWbrucNtioll = vol uitdrukking, krachtig.
=

brunart.
= uitgedorscht koren.
MWbritirO,
awebuften, fcbru. (3.) = geuren, uitwasemen.
lijden ten einde toe;
atkvbutben, fcbria. (b.)
ophouden to lijden.

au'bunften, alWbitiniten, fdiin. (h.) = uit-

vertellen.

atWeffen, ft. (tj.) = uiteten; gedaan eten,
afeten; (jets) opeten, verantwoorden, hebben
wat er op staat, bezuren.
fc0w. (O . ) = van vakken voorzien;
uitwaaien.
aiWfabein, fcbtu. (b.) = den draad uit (de
naald) halen; fiifj a. = uitpluizen, uitrafelen.

atWfarfien,

atO'fatiren, ft. (tj.) = (einen UN) bederven
met rijden, uitrijden; (Uarett) uitvoeren, naar
buiten brengen; (f.) = uitrijden, weg-, naar
buiten rijden, uit-, naar buiten varen; uitgaan,
verlaten; (gegen einen) uitvaren, zich heftig
uitlaten. itiWfatirt, = uitvaart, rij- of
vaartochtje; koetspoort, stalpoort, inrij, uitrij.
110 1 -falt, = uitval; aanval (bij het schermen); 't uitvallen; uitslag, uitkomst, rezultaat; tekort, verlies, deficit. au0alten, ft. (1.)
(bon 8iibnen, ,aaren, 3efagerteit, ecbtertben,
gi:irtern) = uitvallen; afloopen, eindigen, uitkomen; niet plaats hebben, niet doorgaan;
bie Stuttbe, bie Sdjufe fait beute auk = er is
vandaag geen les, geen school. atO'fallenb =
beleedigend, grof. ittO'faIttor, f. = sluippoort, uitvalspoort.
uit-, ontvouwen, ontatO'fatten, fc0in. (0.)
plooien.
aiWtangen, ft. (0.) (einen ZeiC = leegvangen,

uitvisschen.
atOlafetn, icbtu. (fj.) = er maar op los praten.
atO'fafern, fcbiu. (fj.) = uitrafelen, losrafelen,
uitpluizen.

attjecljten, ft. (tj.) = uitvechten, uitmaken
(met de wapens).
fcblv. (b.) = uitvegen, uitkeren,
schoonmaken; wegvegen, wegkeren.
an0,1eiten, fcbtu. (fj.) = uitvijlen, afvijlen;
vijlen, beschaven.
[aiWfenftern, fcbtp . (b.) = den mantel uitvegen,
uitveteren.]
atiOertigen, fcbiu. (b.) = uitvaardigen; opmaken.
ai0ifetten,
(tj.) (Uotte) = ontvetten,
ontzweeten.

atOjegen,

wasemen, uitdampen, uitzweeten.
[ai.O'fit3en, fcbtu.
= ctuOenftern.]
ftungfteffer, m. = verdampingsmeter.
ani4'finben, atO'finbig marljen = opsporen,
aut‘einan i ber = uit elkander, uiteèn, van ontdekken, vinden.
elkaar.
aiWtifr4en, Wu. (0.) = visschen, op-, nitatt&inan'berbringen, unr. (fj.) = van elkaar visschen; leegvisschen.
doen, scheiden. aut4einan i berfakren, ft. (1.) = an - 'ftainnten, fcblu. (b.) = (eine .tanone) uitvaneenschieten, uiteenvliegen. aik4einan'ber:
branden.
gef)en, (f.) = van elkaar gaan, scheiden; avWfteifiten, fcW. (tj.) = (eine ,taut) afselia(ben 9.iteinungen) verdeeld zijn; uit de voegen
ven, vleezen. MO'fleififinieffer, = stootgaan. au&inan'bertegen, fcbru. (00= uiteenDies, schaafijzer.
leggen, (eine Olaf dine) uit elkaar nemen; (Stoffe) autvfficfen, fcbtu. (b.) = verstellen, lappen,
uitstallen; (Truppen) ver uit elkaar legeren;
uitstukken.
uiteenzetten, verklaren. atOeinan'berfetien, attecfliegen, ft. (f.) = nit-, wegvliegen; ontWo. (b.) = uit elkaar zetten, scheiden; uitsnappen.
eenzetten, verklaren; fic4 a. = uiteengaan, atkc fliefien, ft. (f.) = uitvloeien, wegvloeiea,
vaneen gaan (zitten); rid) mit einem (iiber etlu.)
uitloopen; uitstroornen, uitstralen.
a. = het met iem. eens worden, een vergelijk auOtilfen, fcbM. (f.) = uitvliegen.
met iem. treffen.
au.'fturOen, fcbtu. (fj.) = uitvloeken.
autvelfen, fcbiu. (b.) = uitijzen, uit bet ijs los itiWfittc4t, iv.
ffiicbte
uitvlucht, voormaken ; uit een hachelijken toestand bevrijden.
wendsel.
[at0'erfiefen, unr. (b.) = uitkiezen, verkiezen. itiWftug, = bet uitvlieg,,en, uitgang, uitautverforen = uitverkoren].
stapje, tochtje. itiO'fliigter, in. = uitvlieger,
tochtjesmaker.
I. 4-10'ertefen, ft. (b.) = uitzoeken, uitkiezen.

/tuainfi.
itiWO-ft, = het uitstroomen, wegloopen;
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opening, gat; monding; uitstrooming, uitstraling; uitvloeisel, gevolg. ititivOftro4r, f.,
zriAre, iv. = ontlastings-, afwateringsbuis.
%1Wftilt,
afloop, afwatering. aitiOluten,
fdjlD. (f.) = afwateren, afvloeien.
aiWfotgett laffett = laten volgen, leveren,
doen toekomen.
[awSlorbent = beranqorbern].
alWftirberit, id) (b ) =-- uit (de mijn) halen.
atO'forfiten, icbru. (b.) = uitvorschen, opsporen, te weten komen; onderzoeken; (einen)
uithooren, uitvragen.
atWfragen, fcbiu. (b.) = uitvragen, uithooren,
ondervragen.
aiWfreffelt, ft. (r.) = uitvreten, leegvreten;
uitknagen; uithalen, uitvoeren; etio. a. miiffen =
iets moeten bezuren ; jiff) a.
zich vet vreten.
itittlifutyr, uitvoer. =
uitvoerbaar, mogelijk, doenlijk. ait0i14-ren,
fe41-v. (tj.) = uitvoeren; (ein Ainb) laten uitgaan, laten wandelen; meenemen; (einen
Ittinurf, einen tau, ein Zorfiaben, ein, Son=
6ert, u. a.) uitvoeren, ten uitvoer brengen,
volvoeren; uiteenzetten, duidelijk maken;
uitwerken; reinigen, afvoeren, purgeeren;
(einem etiu.) afnemen, ontvreemden. au
futw4anbet, nt. = uitvoerhandel. au fiitjr':
lieu = uitvoerig, uitgewerkt. to 'f iitjrung,
= uitvoer, uitvoering, verwezenlijking;
uiteenzetting, ontwikkeling, behandeling; afvoering, afdrijving. %1Wfttlyrbertiot, f. =
verbod van uitvoer. iitO'fla4r3oft, = uitvoerrecht, uitgaand recht.
au0iiitott, fcr)tu. (0.) = vullen, vol maken;
(eine 2iicte) aanvullen; eine Stettung tuitrbig
a. = een plaats waardig bekleeden; (einen
Graben) dempen.
auOliittern, fcotv. (l.) = voeren, bekleeden;
voe(de)ren, vetmaken, vetvoeren.
ftuevgatie, lu. = (bon Ibriefeit) het bestellen,
afgifte; (bon Vtftien) uitgifte; uitgaaf, vertering,
kosten; uitgave (einen 93uce). 9AtO'nabetntr4,
f. = kasboek.
altO'gaitg, m. = uitgang, het uitgaan, kerkgang (na een bevalling); uitgang, doorgang;
uitgang, einde, afloop; uitgaansdag. 91.1W:
nangOnnift, = uitgangspunt. /tue3'gernO:
= uitgaand recht.
3t01,
atO'garen, ft. U. fcbtu. (b.) = uitgisten.
aiO'actiett, ft. (fl.) = Grief e) rondbrengen, bestellen; (bie Sarten) afgeven, geven; (Mtien,
Nicber) uitgeven, in omloop brengen; (birth)
uitgeven, verteren; (bid, ivenig) opleveren;
flit a. = alles uitgeven; fiir eta). a. =
zich voor iets uitgeven, laten doorgaan.
%1Wfleiltit, f. aanbieding, aanbod ter openb.
verkooping; eerste bod.
= geboorte, voortbrengsel;
%tWgetntrt,
misgeboorte, misbaksel.
iftWgebinge, f. = voorbehoud (van den lijftocht bij atstand van een boerengoed aan den
erfgenaam), reservaat.
autvgely-tt, unr. (f.) = uitgaan, naar buiten
gaan; a. bon afkomstig zijn, uitgaan van;
auf b a. = op d uitgaan, eindigen; (born
Tieuer) uitgaan; verliezen, kwijt raken: ber
Wtent ging ifint atO = hij raakte buiten adern;
bie 45aare geben itjr att zf, = vallen uit; bie
Oebutb geOt mir att c.: = ik verlies mijn geduld;
mein Oetb ift ntir atOgegangen = mijn geld
is op; (bon arben) weggaan, verbleeken; (bon
AteibuitOftiicten) uitgaan; (auf ,Bettte, ittett,

teuer) uitgaan, afgaan; fret a. = er zonder
betalen, zonder schade of straf afkomen; leer
a. = met leege handen vertrekken; (gut, fctitecbt)
afloopen; a. taffett = uitvaardigen, proclameeren; (4.) = uitloopen; (bie Stiefet) uitloopen, ruimer maken door loopen; (einen
atattm) afloopen, afstappen en meten.
attiVgeioen, icbn). (b.) = uitspelen (op de
viool), afstrijken.
atWiletaffen = uitgelaten, dartel, baldadig.
aiWucteitett, fcbiv. (b.) uitlaten, uitgeleide
doen.
uitgeleerd, volleerd, slim,
auOiefernt
schrander.
aiWgentaciit = uitgemaakt, vastgesteld, beslist, onloochenbaar, bepaald, vast, uit; volmaakt, compleet. doortrapt, eine aitOentaclite
Rofette op 'n top een kokette, een eerste k.
atWantieften, ft. (b.) = uitgenieten, geheel
(tot het einde toe) genieten.
autvgettontaten = uitgezonderd, met uitzondering van, behalve.
au0,'Refuctit = uitgezocht, uitgelezen, voortreffelijk , bijzonder.
uitstekend, uitmuntend,
att.S'Re3eiciinet
voortreffelijk.
ait0Aiebig = voordeelig; overvloedig, ruim.
atWgieften, ft. (tj.) uitgieten, uitstorten,
leeggieten, leegen; blusschen; (einen teereit
Nam) volgieten; bad ffinb mit bem Ibabe a. =
het goede met het kwade weggooien. ittWt
= uitstorting (bed bet=
--,
qieftung,
tigen Oeiftee.,).
attiYgtiitten, fit*. (O.) = glad maken; de
vouwen wegmaken.
itiWnteirO, m. = vergelijk. atWoleirObar =
vereffenbaar, bij te leggen. attevnteirtielt,
ft. (4.) =- (eitten Streit) bijleggen; uit den
weg ruimen, beslechten; (eine Necbnung)
vereffenen; (ein Orunbitiict) gelijk maken,
nivelleeren; bie atOgteictienbe OerecOtigfeit =
het verwisselend recht; fir4 a. = vereffend
worden, tegen elkaar opwegen; een schikking
treffen, een vergelijk maken; elkaar opheffen.
^lu^'gleiejung, iv. = nivelleering, effening,
gelijkmaking ; vereffening, bijlegging, beslechting. iftWgteirOttnOmiin3c, to. = pasmunt.
%1WateiciAlage, to. = vereffeningsschaal,
adjusteerbalans.
uitglijden.
a-it'afetten, ft. (f.)
aiWatimmeit, ft. it. fcbtp. (i.) = uitdooven,
uitvonken.
uitglijden.
autvotitfriien, fcbno. (f.)
an 'gtiiljett, fc0i-p . (b.) = uitgloeten; ophouden
met gloeien; (f.) = uitdooven, den gloed verliezen.

aittygratiot, ft. (0.) = uitgraven, ontgraven,

opgraven, graven, uitsteken, graveeren.
= uitgraving, opgra—,
nratiung,
ving, opdelving.
atO'nratett, fttio. (b.) -= de graat uitnemen.
attO,'greifett, ft. (0.) = uitgrijpen; (bon $ferben)
wijd stappend galoppeeren, aanzetten; uitslijten; ibeitauOreifenbe Mficbten = grootsche,
weidsche plannen.
atO'griibetn, fcbtp . (tj.) = uitdenken, uitvorschen, ontdekken.
aiO'nrii-nbett, fcbtu. (tj.) = uitsmjden, uithollen;
uitvorschen, ontdekken, doorgronden.
—e = uitkijk. attivaurfett,
itttOlud, in.
fcbib. (b.) = op den uitkijk staan, uitkijken.
= uitkijk.
ittO'nurfer,
ititicaufb ut. = het uitgieten; uitstorting;
5*
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gootsteen; gietstang. ittO'nufgette,
ut. = gietlepel, scheplepel. itutcnufgintte,
= uitloop (van de zoutpannen).
= uitwateringspijp.
nufgiittre,
a101otaren, fcbln. (fj.) = ontharen, verharen.
atWitatien, unr. (j.) = uithebben; geeindigd
hebben; leeghebben.
ant4'0am, 1i:btu. (b.) = uithakken, uitpikken,
uitspitten; uitknippen, uittanden.
aiWbafen, fcb1u. (b.) = uithaken, loshaken.
atOltatftern, fcblv. (b.) = onthalsteren, den
halster afdoen, aftuigen.
atOlialtett, fcbtn. (b.) = uitklinken, wegsterven.
auolytiten, ft. (b.) = (eine Viote, ein fort)
lang aanhouden; (eine 3elugerung, eine $robe,
,Veiben) uithouden, doorstaan, verduren; (f eine
Beit) uithouden, doormaken, uitdienen; einen
a. = iem. ondersteunen. itutvOtten, f. =bet aanhouden (eiuer Mote); 6 ift nicbt 5unt
91. = het is niet (om) uit te houden.
atWOCintutern, fobin. (b.) = uithameren, uitslaan.
aut4ljattbinen, fcbtu. (b.) = overhandigen,
overgeven, ter hand stellen.
ittOlytttn, nt. bange = het uithangen,
uitstallen (van waren); bet lit. bet Vtrbeit?,
tiften = het zichtbaar ophangen van de arbeidslijsten.
/titt4'4angebogen, = proefblad. attOtlytn=
nett, ft. (b.) = uithangen, buiten opgehangen,
uitgestald zijn. an441)iingen, fcbIn. (b.) = uithaken, uit de hengsels nemen; uithangen,
ten toon of te kijk hangen, uitstallen.
= uithangbord.
0ttnefrijilb,
3ettet, tn. = aanplakbiljet.
atO'Oarren, fcblu. (b.) = volhouden, uithouden,
volharden, afwachten.
(b.) = uit de hengsels of
at0 i 0Ctien,
de duimen nemen.
/t1W0u, tn. = het lichten, uitdunnen, uithakken; open of gedunde plek (in het bosch).
21tWItatte0, = uitademing, uitblazing. caw::
*maim, lap). (b.) = uitademen, uitblazen;
sterven, den laatsten adorn uitblazen.
atWbauen, ft. (b.) = uithouwen, uithollen,
uitbeitelen: (einen Walt)) dunnen, lichten, uittakken; (einen 93aunt) snoeien, uitdunnen;
(einen Ccbfen) uithakken, afhakken, uitsnijden;
(eine (Mrube) uitputten; (einen) afranselen.
autv0utett, fcblv. (b.) = de huid afstroopen,
huiden, villen, stroopen.
attictieben, ft. (b.) uitnemen, uithalen; uitheffen, uitbeuren ; (111tmen) uit den pot nemen;
(Vein) uittappen, uithevelen; (eine Ziir) uit
de hengsels nemen; (tRefrutett) lichten; (einen
,Iirieffaften) lichten; (eine
tette au?, einem
:111c1)e) lichten, vermelden ; bie
bebt au?, =
gaat slaan; ficb bie Scbutter a. = ontwrichten,
verrekken. itiWtieber, = tuinmansboor,
holle schop; rad van het slagwerk. itne41=
Itebuttg, In. =het uitnemen; lichting, rekruteering.
aut4 '4ecten, fcbiti. (b.) =uitbroeden; uitdenken,
verzinnen, uithalen (Ctreicbe, Vane).
ttIO'Oeitett, icoith (fj. a. f.) = volkomen genezen of herstellen.
ttIO'Oei3en, fcblv. (b.) = uitdrogen, uitbranden.
atO'Oetten, ft. (fj.) = (einern) uit (den nood,
de verlegenheid) helpen; (einem mit thy.)
helpen, bijspringen.
auty belten = aufberten.
aut4'401)ten, fcbin. (b.) = uithollen.
(einen) uitvragen,
atoliaten, Tann. (Ii.)

polsen; den arm opheffen (pm -cbtagen);
tneit a. = (bei rifler t railbtung, linterfucbung)
van heel hoop ophalen.
atO'llot3en, fcbin. (tj.) = lichten, uitdunnen,

uithakken.
atOliorMen, fcbIn. (b.) einen = uithooren,
uitvragen.
ttt0'4iiren, fcbtu. (4.) = uithooren; ten einde
toe aanhooren.
itiVebutl, nt. —(e) = keus, keur, bloem, het
beste, het uitgelezene; lichting, rekruteering.
etiWt)iitfe, ID. = hulp, bijstand; hulpmiddel,
uitweg, raad, uitkomst.
fcbtro. (b.) = (rbien) doppen,
Miiffe) pollen.
atWintnnern, fcbtu. (b.) = uithongeren; (f.)
door honger wegkwijnen.
uithoesten.
atOlittften, fcbtu. (tj.)
au0agen, fcbtn1 (b.) (einen atb) uit-,
leegjagen; einern hen Witgiticbtueit a. = iem.
het angstzweet doen uitbreken.
ituOiiteifen, 1. = wiedijzer, schoffel. atOs=
jaten, fcbtp . (b.) = wieden, schoffelen.
au0oMen, fcbIn. (b.)
(Ccbfen) uit het juk
spannen.
atO'fiimittett, fcbiv. (fj.) = uitkammen, wegkammen, loskammen.
antvriintlifen, Wu. (b.) = uitvechten; uitstrijden, sterven.

aiWfctufen, f ctu. (4.) = uitkoopen, leegkoopen;
(bie Belt) uithalen, uitsparen, zuinig omgaan

met.
ctiOlegetn, fcbtt). (b.) = kegelen om (een
flesch wijn, een paar eenden bijsr.); eerst gooien.
aiWteitten, fc0In. (b.) groeven, uithollen,
canneleeren.

atWfe4rett, rcbiu. (b.) = uitkeren, uitvegen.
IttOleigittt, f. = veegsel, vuilnis.
uitpersen.
aiWtettern, Wu. (b.)
[atOlennen firO, unr. (b.) = er alles van
weten, verstand hebben van].

attlernen, icw. (fj .) = (ftirfcben, %pfet, %Rife)
van de pit, de kern, den steen enz. ontdoen;
(bat lira) schiften.
atOlitten, fc0.1. (b.) = dichtsmeren (met
stopverf e. d.).

ettWrianen, fcbtu. (n.) = (chit.) langs gerechtelijken weg verkrijgen; (einen) in rechten vervolgen, ook: verdringen; einem rein sera a. =
bij iem. zijn hart uitstorten; ophouden met
klagen.

att'ffatfrOen, (fcbin. (b.) = (einen) bespotten,
uithouwen (door in de handon to klappen);
praatjes rondstrooien, uitbabbelen, rondkletsen.
attoltaubett, fobtu. (b.) uithalen, ontbolsteren, doppen; uitvisschen, ontdekken.
awetteiben, fcbtu. (b.) = uitkleeden, ontkleeden; [bekleedenj.
atWitinnetn, fcb iv. (b.) = uitklinken, rondklinken, omklinken, ombellen.
ant4ltingen, ft. (b.) = uitklinken, ten einde
klinken.
atO'flopfett, fcbh). (ii.) =-- (ein Afeib, eine $feife)
uitslaan, uitkloppen; (einen) afrossen. ittOsz
ftottfer, nt. = (kleeden)klopper.
atOltiinetn, fcbtp . (b.) = door spitsvondigheden verzinnen, vinden.
ft. (f.) =- uitknijpen, er van dooran t4iftteifen,
gaan, wegsluipen.
aucilnobein, fcbtu. (b.) = dobbelen em.
(b.) = uitkoken; uitrazen.
atOlotten,
atWfuntuten, ft. (f.) = uitkomen, naar buiten
komen; bekend worden; uitbreken; rond-
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komen; toekomen ; (mit einem) in vrede leven,
zich verdragen, opschieten; mit Om ift nicjt
atO6ufommen = men kan met hem niet leven;
mit bietem ball man batt, mit inenigent fommt
man atO = hoe meer men heeft, hoe meer
men verteert of men zet de tering naar de
nering. itiOlontmen, = bestaan, inkomen ;
rein W. baben = het noodige hebben. kunnen
bestaan, zijn brood hebben; ein gute W.
fjaben
goed kunnen leven; rein ficbere
baben geen zorgen voor zijn brood hebben.
alO'fijituttlir# voldoende, behoorlijk, tocreikend.
fcbtu. (tj.) = uitkorrelen.
atWioften, 1cbtu. (f;.) = ten einde toe, ten
voile genieten, er alles van hebben.
alOs trattteit, 14ity. (l.) = uitkramen, uitstallen;
uitpraten, uitbabbelen; uitruimen.
alO'fratwn, fcbtu. (b.) = uitkrassen, uitkrabben,
wegkrassen; uitkrabbelen; opkrassen, er van
door gaan.
auetrier4en, ft. (f.) = uitkruipen, uit (den
dop) komen; doorkruipen, doorsnuffelen.
au“ricant, fcW1). (b.) = (kleeren) uitkrijgen.
aunugetn, fcbtu. (b.) = ballotteeren ; uitrollen.
aiWriitjten, 1d)n). (b.) = afkoelen, koelmaken;
(1.) = koel worden.
ituauttanti, m. —en, —en = auscultant,
auscultator, aanhoorder bij de rechtbanken.
ituauttation', —, —en = au scultatie, medisch
onderzoek door middel van het gehoor.
fulta'tor %uUuttant. auenttie'reit = ausculteeren (medisch onderzoeken door nauwkeurig hooren).
aununbfrOaften, fctu. (b.) = verkennen,
nauwkeurig onderzoeken; uitvorschen, ontdekken. itununbfc4after, m. = spion, verspieder, verkenner.
itiOluttft, fanfte = redmiddel, uitweg ; redding, uitkomst; inlichting, informatie ;
einem W. fiber ettn. geben od. erteiten = iem.
inlichting omtrent iets verschaffen. %u':
fultantreau, 1. = informatiebureau.
run Ontittet, = redmiddel.
auniinftettt, fcbtn. (b.) = knutselend tot stand
brengen, knutselen; peuterig uitdenken.
aiWfurieren, fcbtu. (b.) = in den grond genezen.
a101aitett, fcWv. (tj.) = uitlachen, lachen om;
WO a. = uitlachen, naar hartelust lachen.
a101abot, ft. (b.) = uitladen, lossen, ontladen.
= losser, sjouwer.
illWiaber,
= losplaats.
ftelte,
= voorschot, uitschot, gemaakte
itivSlage,
onkosten; uitstalling; uitvalspositie.
ituWiattb, f. = buitenland, vreemde.
= buitenlander.
lanber,
=
buitenlandsch, uitheemsch.
atOlanaeit, icbtu. (b.) = toereiken, voldoende
zijn; er uit krijgen, halen; (den arm) uitsteken.
aiWtaffett, ft. (b.) = uitlaten, naar buiten
laten; (Ttutter) laten smelten; uiten, uitlaten
(Born, areube a. O.); feine fcbtecbte £laune an
einem a. = zijn slecht humeur tegen iem.
uitlaten; weglaten (emit fort uitlaten,
vergeten; uit laten (ein Ateib); uitleggen,
verwijden; fir# a. = zich uiten, zich uitlaten
(fiber einen = over iem.). ifiWtaffuita,
—, —en = het uit- of naar buiten laten; nitlating, uitstorting; uit- of weglating.
ItIffUlt(03Cid)Clt, f. = weglatingsteeken, afkappingsteeken.

ruOtiitten.

= uitloop, uitwatering, monding;
itiOlauf,
vertrek, het uitloopen (einen ScbiffW.
taufen, ft. (f. U. b.) = uitloopen, vertrekken,
uitzeilen; wegloopen, lekken ; uitloopen, eindigen; ber Topf täuft att. = de pot lekt; ift
attOetaufett = leeggeloopen; bob[theft auf
einen Bard au.?, = dat loopt op ruzie uit; in
eine Spite a. = in een punt uitloopen; eine
Qatjn a. = doorloopen. ittWaittfer, =
looper, boodschaplooper, kantoorlooper; uitlooper (einen OebirgW; loot, spruit (diner
$ftanlie).
atOlanneit, icbtu. (1.) = (uit)loogen, uittrekken
met loog; ontloogen.
ituetant, eindklank, slot (van een woord).
aw6lautett, fcbtu. (b.) = uitgaan, eindigen;
biefe Uort tautet auf t auh.
fcbtu. (b.) = uitluiden, afluiden;
bij iemands begrafenis luiden.
(einem) a.
alWiebett, 1cbtu. (b.) = doorbrengen.
aiWtecteit, 1cbtu. (b.) = uitlokken, leeglikken.
atOleeren, fcbtu. (b.) = ledig (leeg) maken,
leegen; uitruimen; ruimen ; (einen Orieffaften)
lichten.
at0'10aelt, fcbtu. (b.) = uitspreiden; uitstallen;
(bie tRifcbe) to bleeken leggen; voorschieten,
uitschieten, verschieten ; (mit 9,Rarmor, Silber)
inleggen; uitleggen, verklaren; etin. tuobt,
Tibet a. = iets goed, kwalijk uitleggen, duiden,
opnemen; flit a. (recbt, titt6) = zich in postuur stellen (beim A=ecbten); [uitkleeden].
—, —en = uitstalling; voorschot;
tegitttn,
verklaring, uitlegging.
alOi tei4en, ft. (b.) = uitleenen, leegen.
aiWiettreit, fobtu. (f.) (einem) = uitwijken, ontwijken.
auecternen, fcbtu. (b.) = uitleeren, grondig
leeren; zijn leertijd of schooltijd voltooien;
man ternt nie atO = men is nooit uitgeleerd;
ein atOgeternter Oetritger = een geslepen bedrieger.
itiO stefe, Yu. = beste wijn, keur; natiirticbe
= natuurkeuze (natural selection).
Wen, ft. (b.) = uitlezen, ten einde leven;
uitkiezen, uitzoeken, sorteeren.
atWleulf)teit, fc01-0. (b.), einem = uitlichten,
de deur wijzen.
atWtic4tett, fcbtu. (b.) = (einen Tt3aIb) lichten,
uitdunnen.
atWticfertt, fcbtu. (b.) = uitleveren, leveren,
overleveren. MO'lieferuttOfitein, m. =
bewijs van uitlevering. ituelieferintOtier=
Crag, m. = uitleveringsverdrag.
a-tOliegett, ft. (0.) = uitgestald zijn; in postuur
staan.
aiWtocren, fcbtv. (b.) = uitlokken, uithooren.
atOloOen, (b.) = uitbranden, uitgloeien.
aiWtotnteit, fcbtu. (0.) = (hie )trbeiter) uitbetalen.
atWiii&iar = losbaar, aflosbaar, afkoopbaar.
atOitiifiten, icbtro. (b.) = (uit)blusschen, uitdooven; ((kid) riebene) uitwisschel; (eine Scbutb)
afbetalen, aflossen; (ft.) = uitgaan.
atOlijfc4titt = uitwischbaar.
autt'fvfeit, fcbtu. (b.) = uitloten, verloten.
fcfpu. (0.) = losmaken; uitlossen,
uitwisselen , loskoopen ; (sin g3faub) losses;
ben Motor a. = den motor uitschakelen.
= losprijs.
iftWiiifuttatlfuntittc,
futtObcrtran, tn. = uitwisselingsverdrag,
cartel.
aiWtotfeit, ROM. (b.) = naar buiten loodsen.
atOliiften, fano. (b.) = luchten, uitluchten.

nOtnitiften.
aiO'marijett, fcbtv. (b.) = uitnemen, uithalen
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(%iife,
rbfett, a. O.); (fecten) uit-, wegmaf
ken; (Heuer) uitmaken, blusschen; (eincabiet,
einen Streit) uitmaken, beeindigen, beslechten;
beslissen, vaststellen, uitmaken; bedragen,
uitmaken; eine attOemacbte aceeen uitgemaakte, besliste zaak; e ift nod) nicjt at0=
gemadjt = het is nog niet zeker, vast; bc0
mac* nicbt au?, = dat doet er niets toe,
heeft niets te beteekenen; tua niacin ba?,
auk? = wat kan dat schelen? bad macbt mit
nicON auk = dat kan mij niet schelen; einen
a. = iem. uitmaken; ein atOgemacbter Starr =
een volslagen gek ; einem einen q310 im Rontor
bespreken, bezorgen.
au?,macben
aiOlitatitot, ft. (b.) = goed malen; te fijn
malen; afmalen.
atWittafen, fcbtu. (tj.) = afschilderen; uitschilderen, voorstellen; kleuren.
itiWittarfr4, m. = afmarsch, vertrek.
(f.) = uit-, afmarcheeren.
marfitierett,
atOintiiften, fcbVu. (b.) = vetmesten.
ani:41-ttattern, fdnr. (0.) = bemetselen, dichtmetselen, volmetselen.
atWitteifgtn, fcbtu. (1.) = uitbeitelen, uitsteken,
uithollen; afwerken.
aiWutergetn, fcbtu. (1.) = uitmergelen, uitputten, uitzuigen.
anWnterAett, fcbtu. (0.) = schiften, scheiden,
sorteeren, uitschieten; wegdoen, afschaffen,
verbannen, uitwerpen.
auc-Ynteff en, ft. (f).) = meten, afmeten, uitmeten ;
bij de maat of in het klein verkoopen; toemeten.
au4:41ttieten, fcbru. (b.) verhuren ; (einen) uit
de huur verdringen.
aucVmiften, fcblro. (0.) = uitmesten, reinigen,
schoonmaken.
atOintittetn, fcbtu. (0.) = uitvorschen, opsporen, uitvisschen.
atOlttiibtieren, fctiu. (b.) = meubileeren.
fcblti. (0.) = uitmonden, uitloopen , uitkomen ; zich openen. 91101-niintluno,
= (uit)monding.
munten, stempelen.
Tcblro. (b.)
atOlnuftern, fcbb). (fj.) = uitzoeken, afzonderen, uitschieten; (ZrOben) afdanken; ($ferbe)
uitmonsteren, op reform stellen.
afnaaien; stikken;
fcbiu. (b.)
borduren.
—n = uitzondering; eine
itiOltaipte, Yu.
2t. bon her beget = een uitzondering op den
regel. = zonder uitzondering.
triWttainiOlucife = bij uitzondering, bijwijze
van uitzondering. alO'neipiten, ft. (1.) = uitnemen ; (ifcbe, Ziiget„afen) uithalen, schoonmaken, ontweien; (91efter) uithalen; — uitzonderen, uitsluiten; fict) a. = zich onderscheiden, zich voordoen (bilbfcb, fcbtecbt = aardig,
slecht), zich vertoonen, er uitzien. aiWnet)::
numb = uitnemend, bijzonder.
aiWnutlen od. atO v nii#en, fcblro. (1).) = gebruiken, gebruik maken van, zich ten nutte
maken, profiteeren van. attivnettit14 = verbruikt, versleten.
itufoltiett, 1. = Ausonie, Beneden-Italii;.
anivPar4ten, fdnu. (b.) = ait:tnnieten.
anecpacten fdnu. (b.) =uitpakken, ontpakken.
anoiparieren, fcfnu. (1).) = (fig.) volhouden,
uitzingen.
(b.) = bij paukenslag bekend
atO'pauten,
maken; (einen Streit) uitvechten.
aiWpaufrfiett, fdnu. (0.) = (bah Mineral) fijn
stampen, stooten.

atO'Peitert, fcbtu. (1).) = (ben Orunb) peilen,
looden.

(b.) = uit- of wegwerpen;
zweepen, geeselen; afra nselen.

aiWPeitfrbett,

atO'Ofiiftten, fcblu. (b.) = van paalwerk voorzien, heien, met palen a fze tten.
(1).) = (einen Scbtabiter)
zijn goederen in beslag nemen.
au.41)felfen, ft. (1i.) = u itfluiten.
atO'pfiitiett, fdnu. (b.) = (Vaffer) uitputten,
uitscheppen.
fdnu. (fj.) = bepekken, bepikken;
atOiaepirt)t = drommelsch, echt, eerst.
..6ien = auspicium,
itufpi'ciunt,
= opperste
voorteeken.
leiding.
atWpidett, fobi-u. (b.) = uitpikken, leegpikken.
al01.1tapperen, fcbni. (b.) = uittlappen, uitof rondbabbelen.
atO'Piatten, (b .) = uit- of gladstrijken.
ai01.)tatien, fdnu. (f.) = barsten, uit elkaar
springen; (in sin Oelacbter) uitbarsten, uitproesten.
cutO'Plaubern, fcblu. (O.) = uitbabbelen, rondbabbelen, overbrengen, verklappen; fist) =
naar hartelust babbelen.
atO'Pliiithertt, cOlv. (00= uit-, leegplunderen.
aWcputitern, fdnu. (b.) = (met kussens) bekleeden, (als matrassen) opvullen, capitonneeren.
a-10'4iofamten, fcr)11). (b.) = uit-, rondbazuinen, uittrompetten.
atWPraaen, fdnu. (b.) = rnunten, stempelen,
afdrukken; nauwkeurig, scherp uitdrukken;
ein au0ebriigfer barafter = beslist karakter.
ai0 1 4.1-refien, fcblro. (t.) = uitpersen, uitdrukken; (einem etlu.) afpersen.

atWpfaithen,

atWproben atOlnotneren, fcbh'. (b.) =
proeven, op de proef stellen, onderzoeken.

atOlniinetit, Wu. (fj.) = afrossen, afranselen ;
(einem rho.) uitranselen.

atOliutztpett, fcbi-u. (b.) = uitpompen, leegpompen.

atWntjten, fdnu. (b.) = uitblazen, uitblusschen.
2tiOinttl, m. = tooi, opschik, tooisel. auk':
,When, fcbiu. (1.) = reinigen, schoonmaken;
uitpoetsen ; (einen Stanal) uitbaggeren ; (Bdmne)
uitdunnen, besnoeien; (sin 2i(*) uitsnuiten;
— tooien, optomen, opschikken, mooi maken;
verbeteren, corrigeeren; berispen, doorhalen,
een uitbrander geven. 2tiOlm4er, =
schoonmaker, enz.; uitbrander.
atWanartieren, febtu. (0.) = van kwartier
doen verwisselen, uitkwartieren.
atO t quetfc4ett, fcbru. (0.) = uitpersen, uitdrukken.
atOirabierett, fcbhi. (b.) = uitkrabben, uitgommen.
atO'riiitbertt, fcbiro. (b.) uitranden, uittanden.
attecrattgicren, icbiti. (b.) = uitschiften, sorteeren; ($ferbe) uitmonsteren, op reform stellen; afdanken.
atO'rafen, i'd)11). (b.) = uitrazen, uittieren;
kalmeeren, bedaren.
= uitrooven, nitplunalWrattivit, fdnu.
dere
alWraitrijen, ftfnu. (O.) uitrooken; le p g roolcen.
atOiriiurtiern, fdnu. (b.) = uitrooken; berooken; rooken (vleesch
atOiratifett, fcbtu. (fj.) = uittrekken, uitrukken,
uitplukken.
nitevratthen, fcbiu. (0.) = (Titc0) afrouwen,
afkaarden.
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ttiveratnett, frhip . (h.) = uitruimen, ontruimen; ruimen, leegen; uitschrapen, uitporren.
au^'rauf ern, fc0r13. (tj.) = schrapend uitspuwen, uithoesten, opgeven.
atO'rettnen, fchib. (h.) = uitrekenen.
au0,'rectett, ichib. (h.) = uitrekken, rekken.
uitvlucht, uitspraak, vooritiO'rebe,
wendsel, praatje, doekje voor 't bloeden.
atOirebett, fchtb. (h.) uitpraten, ten einde
spreken, uitspreken; (einem etha.) iem. jets
uit (het hoofd) praten; fief) a. = zich verontschuldigen, zich er uit praten; alles zeggen,
wat men te zeggen heeft.
auWregnen, ¶) v. (4.) uitregenen, ophouden
met regenen; door den regen uithollen.
itiO'reibetiot3, f. = polijst- of bruineerhout;
likhout, likstok. criO'reiben, ft. (h.) = uit-,
wegwrijven; (fich bie augers) uitwrijven; (bie
Sohten) gladwrijven.
aiO'refiten, fchib. (h.) = voldoende, toereikend zijn; (mit etib.) uitkomen, rondkomen.
enO'reifen, fcW.u. (h. u. 1.) = geheel rijp worden.
atO'reifmt, ft. = uitrukken, uittrekken,
trekken; uitscheuren, uitbreken; er van door
gaan, dezerteeren, op hol gaan. itiO'retfter,
tn. = weglooper, dezerteur.
atOteitert, ft. (f.) = uitrijden, naar buiten
rijden; (h.) = afrijden.
atO'renten, fchib. (h.) = uit het lid doen gaan,
ontwrichten, verrekken, verstuiken.
aiWrennen, unr. (h.) = uitrennen; (f.) =
wegrennen; ophouden met rennen.
uitroeien.
atO'reuten, fchtb. (b.)
atO iriitten, fchtu. (tj.) = recht maken, in orde
brengen, bewerkstelligen; [(ein Oaftmaht, eft)
geven; (eine ,ochaeit) bekostigen;] (einen Vtuf=
trag) doen; (einen Oruf3) doen, overbrengen;
idj Merbe a. = ik zal het bepaald doen,
ik zal niet mankeeren; — doen, uitrichten;
er fann bier a. = hij kan veel gedaan krijgen.
a1Writtgen, ft. (h.) = uitwringen; ontwringen,
uitdraaien, ontwrichten; ontworstelen; uitworstelen, sterven.
atO'rittiten, ft. (t.) = uitloopen, uitvloeien.
atOi riPpen, fc0tu. (0.) =- (Zethaf) strippers.
itiveritt, m. = uitrit, wandelrit.
ausYrOdietn, fchbl. (h.) = uitrochelen.
auWrobett, idly. (h.) uitroeien, (het onkruid)
uitrukken.
fcW-u. (1j.) = uit-, platrollen; ontrollen, afrollen; ophouden te rollen.
ctiO'rotten, fchib. (h.) uitroeien, vernietigen,
verdelgen.
(f.) = uitrukken, uitmarauWriirfen, fct
cheeren.
m. = uitroep, kreet; afroeping,
afkondiging. alWrltfeit, ft. (1.) = uitroepen,
afkondigen, verkondigen, bekendmaken, afroepen, omroepen. ituWrufer, m. = omroeper,
afroeper. 2tiO srufmt03eitten, = uitroepteeken.
atWritticti, fchtb. (tj.) = uitrusten, rusten;
flit a. = uitrusten.
niO'runbot, fct)tu. (0.) = uitronden, afronden.
atO'rupteit, ictp:). (O.) = (ebern„tiore)
plukken, uittrekken, (Tuch) noppen.
alWriiften, fchlb. (1.) = uitrusten, toerusten ;
bemannen; (einen mit etle.) uitrusten, voorzien.
= nit-, toerusting.
itiWriiftung,
atOirntfttert, fc0b3. (f.) = uitglijden, uitslippen.
itiO'fnat, = het uitzaaien; het zaaikoren,
zaad, het uitgezaaide. autv factt, fc01). (1.) =
uitzaaien, zaaien.

nuMtbitfen.

= het zeggen, getuigenis, ver1110'fage,
hin = op zijn
daring; gezegde; auf seine
zeggen,
zeggen af. atOjagen, fchtb. (h.)
me(d)edeelen; verklaren, getuigen; geheel
gezegdewoord,
zeggen. iftWingettiort, f.
werkwoord.
au0iigen, fchlb. (h.) = uitzagen.
m. uitzet, inzet; melaatschheid,
uitslag; acquit (beim Oit(arb). aiO'fii#10 =
melaatsch; ein hu gs anger = een melaatsche.
aiO'Riubern, fohtu. (h.) uitzuiveren, schoonmaken.
guOg faufen, ft. (h.) = uitzuipen, leegzuipen;
ophouden met zuipen.
Ct10'faligen, ft. (tj.) = uit-, afzuigen; leegzutgen ; uitzuigen, uitmergelen, uitputten.
fauger, m. = uitzuiger.
(0.) = afschrappen,
aiO'frOtien,
of
wegschrammen.
= (eine Orube) dieper
aitiVfMar*eit, f*J.
maken.
uitboren.
aWACiften, fchtb. (1.)
au0o0aten, fchtb. (tj.) beplanken, met planken bekleeden; beschieten; (Kuftern) uit de
schaal doen, openmaken.
atWir4iitett, fchtb. (h.) = Mier) pellen, (rbfen)
doppen, (8tuiebetn) schillen; (einen) plunderen.
ittO'fitanf, nt. = herberg, slijterij, kroeg;
verkoop in 't klein (van sterke dranken, wijn,
bier enz).
anOltarren, fchin. (h.) = uitkrabben (uit den
grond), ontgraven, opgraven; einen a. = iem.
(door schuifelen) uitjouwen.
atWfitartert, fchtu. (h.) = uittanden, uitkerven.
atO'frtiattierett, fchiro. (h.) = (uit)schaduwen.
aivefrOunt, fchin. (h.) = uitkijken, uitzien.
tuOlc4aufetn, ichtv. (h.) = uitschoppen, nitscheppen, uitschoffelen; uithoozen.
atO'fr4thinten, ict.n. (tj.) = uitschuimen, niet
meer schuimen; bedaren, tot rust komen.
scheiden, afscheiden,
au.Meiben, ft.
afzonderen; uitwerpen, uitdrijven; (f.) =
scheiden, verlaten, zich afzonderen (att einen
Chefefffchaft).
aiWfrOellett, fchib. (f.) = uitklinken, omklinken, ombellen.
aiOlrfietten, ft. (.)= uitschelden, beknorren,
doorhalen.
aWitentett, fcbru. (1.) = uitschenken, uitgieten; slijten, in 't klein verkoopen (van
drank).
aiWfiteren, ft. (f).) = (ein Zan) uitscheren;
(Zuch) afscheren.
aiO'fifiettern, fchib. (h.) = schuren, uitschuren;
(ein Bimmer) schoonmaken.
uitsturen, uitzenden,
atWfr4icfen, fchiro. (h.)
om iets uitsturen; (nach einen)
(nach
laten halen.
atOjcpieben, ft. (h.) = uitschuiven, uittrekken; uitduwen ; (bas uit den oven halen;
(eine rani;) kegelen om; — eerst kegelen.
ittO'fitietier, nt. = uitschuifblad (van een
tafel).
atO'fr4iefien, ft. (b.) = uitschieten, wegschieten ; (einen Taatb) leegschieten; door schieten
uitslijten; (einen 4lreit) om (een prijs) schieten;
— uitschieten, afzonderen, schiften, sorteeren;
($erfonett) afvaardigen, committeeren; (Q3tu
men unb Matter) schieten; — uitloopen, uitbotten; eerst schieten.
atO i friiiffen, fc01-n. (h.) = ontschepen; (i.)
uitzeilen, scheep gaan.
atO'frt)ilfett, fchib. (1.) = van riet zuiveren.
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att4'frijim4feit, fcbtb. (b.) = uitschelden, beknorren, uitmaken.

au4'frbirren, fcbtv. (b.)

uitspannen, uit het

tuig doen, aftuigen.

au4ifditaMteit, fcbtu. (1.) (einen Ccbfen)
villen, opmaken, uithalen; (Orunbftitcre) in
perceelen splitsen.

auO'fMtafen, ft. (b.) = uitslapen.
ituO'frOlag, m. = eerste slag; doorslag (cig.
en fig.): feine 9Intiroort gab ben %. = gaf den
doorslag, besliste; uitslag, sproeten; bet
uitloopen, uitbotten; het beste (van het erts).
uitslaan, uitkloppen,
auOIMIaaen, ft. (1.)
uitdorschen; (aeuer) uitslaan, slaande uitdooven; (ein ben Zotter) uitkloppen; (einem
einen 8abn) uitslaan; (einem gaffe ben Iboben)
inslaan, een zaak totaal bederven; (ben dad)
uitslaan, aanslaan; (einen einen Stof3)
afslaan, pareeren; (mit Seibe) bekleeden, (ein
8immer rot) bekleeden, behangen, stoffeeren;
(ein ebefcbenf, eine intabung, einenDreier) afslaan, van de hand wijzen, weigeren; — het
eerst slaan of spelen (bij bet balspel); ophouden met slaan of zingen; (bon $ferbett)
binten a. = achteruitslaan; (bon ber gage)
doorslaan, overhellen; (f.) = (bon $ftan5ett,
$titten, Anonien) uitloopen, green worden,
uitbotten; (bon ber .act) uitslag krijgen; bie
Tg iittbe fcbtagen atO = slaan uit, zijn vochtig;
(in atammen ) uitslaan, uitbreken; (gut, fcbtecbt,
nacf Vunfcb, Iu unferm Otiict) afloopen, uitvallen, gaan. 91-tt4 i tstiaatiinftet, m. = groote
keien nit de rots te slaan).
hamer
fAtagfieber, f. = koorts met huiduitslag.
eerste speler, die beItuO'fr4taaer, nt.
gint; een paard, dat achteruitslaat.
fcbtb.
(b.) = uitbaggeren, van
aiO'frfilitittnten,
modder en slik zuiveren.
= uit-, wegsluipen;
anOlc4teir4en, ft.
op slimme wijze gewaar worden.
I. aitO'fittelfeit, fcbtu. (b.) --= sleepen, uitsleepen.
amefitteifett, ft. (fj.) = slijpen, uitslijpen,
wegslijpen; afslijpen.
alO'fitteubertt, fcbtu. (fj.) = uitslingeren, uitwerpen, uitbraken.
auO'fr4licOten, fct iv. (f.) = (met den hamer)
platslaan, gladmaken.
attOlAtiefmt, ft. (fj.) uitsluiten, buitensluiten ; (einen bon diner OefePtfcbaft) uitsluiten,
weren ; (einen Wefangenen) uit de ijzers sluiten ;
flit a. = zich uitsluiten, zich afzonderen, zich
terugtrekken; aiWfrntiefmtb, auO'frOlick
tiff) = uitsluitend, bijzonder, persoonlijk; cub=
fcbtietlicb ber Trinfgelber = behalve (buiten)
de fooien.
uitsnikken.
auO'frOlurNen, fcbtu. (fj.)
au4'frOlii0fett, fci)it). (f.) = uitsluipen, wegsluipen, ontsnappen; uitkomen, uitkruipen.
auO'frffitirfen, fc0tro. (b.) = uitsluipen, uitlepperen.
itu41(fitu , m. = uitsluiting; mit Vt. bon od.
mit K. ( en.) = met uitsluiting van. act';
fdj tu tueife = uitsluitend, bij uitsluiting.
att41 ittelfgn, ft. (b.) uitsmijten, uitgooien,
uitwerpen.
fcbtu. (fj.) = smelten,
auO'fripttel3en,
uitsmelten.
auO'fittitiebelt, fcbtn. (fj.) = uitsmeden, voldoende smeden; uithameren, uitslaan; uit de
boeien doen, ontketenen.
attO'fOrtieren, fcbtr. (b.) = smeren, besmeren;
nakladden , afschrij \ en.

ataidiiitteitt.
sieren, versieren,
t1101Antiicten, fcbib. (b.)
opsieren, tooien; opsmukken, opschikken.
aiWfrintaften, fcbtb. (fj.) = uit-, afgespen.
losspringen, losattO'frImtappett, fcbto. (f.)
gaan.
Yu.
(b.)
=
uitsnuiven, uitautqr#Itattbett, ict
blazen; fic4 a. = (den neus) snuiten.
uitblazen, op
auOjciptaufen, fclu. (b.)
adem komen.
ituOlttneibeeiten, f., :metier, 1. = mes
of schaar om uit te snijden, uit te knippen.
auO'fr#neiben, ft. (b.) = uitsnijden, wegsnijden; uitknippen; uitsnoeien, dunnen; aan
den p als uitsnijden; uitsnijden, uithollen, atwerken; (Zucb) in het klem verkoopen, uitsnijden.
auO'Cripteitein, fcbtu. (b.) uitsnoeien, dunnen.
m. = het uitsnijden; het uitknippen; ronde uitsnijding (aan een kleed);
vensternis; sector (van een cirkel); auf ben
91. berfaufen = in het klein verkoopen.
frijnittOanbet, nt. handel in het klein,
kleinhandel. /ltutvfitnitttnareit, $t. = waren,
die bij 't stuk, bij den M., bij de maat, enz.
in 't klein verkocht worden, ellewaren.
auOlAnitletn, fcbto. (b.) = uitsnijden, beeldsnijden.
auOjr4niiffetn, fcbto. (b.) = uitsnuffelen, opsnuffelen, uitvisschen, opschommelen.
a-tiO'frOniirett, fcbtb. (b.) uitrijgen, losrijgen;
losbinden, losmaken.
auO'fr4iipfen, fcbtro. (b.) = uit-, leegscheppen,
uitputten.
anOlc4oten, fcbib. (b.) = (rbfen) doppen.
auO'fitraithen, fcbtn. (t.) = uit-, losschroeven.
auO'frOreiben, ft. = nit-, af- of ten einde
schrijven; af- of overschrijven; (eine Redmung)
uittrekken, schrijven, opmaken; aankondigen,
uitvaardigen ; (eine erfantmtung) uitschrijven,
oproepen, bijeenroepen; (eine Stette) de mededinging (naar een vacante betrekking) openstellen; (Steuern) uitschrijven, opleggen;
— requireeren, opeischen; ophouden met
schrijven; fic0 = alles schrijven, wat men
weet; zich schrijvende uitputten; eine att=
gefcbriebene .anb = een ongedwongen, gemakkelijke hand van schrijven. ittWfdireitien,
f. = bevelschrift, verordening, bericht; bijeenroeping enz.
aiWtr4relen, ft. (f).) = uitschreeuwen, nitreopen, omroepen, uitventen; algemeen zeggen; ten einde schreeuwen; (einen tilt reicb)
laten doorgaan, uitmaken. /fitO'fifircier, m.
omroeper.
autvfr4reiten, ft. (f).) = afstappen, met stappen meten; (f.) wijd stappen, groote stappen
nemen; Wader a. = flink aanstappen; buiten
de perken gaan, buitensporig doen, uitspatten.
itizO'frI)reituna, —, --en = afwijking,
uitspatting, buitensporigheid.
auts'iltrijpfen, isttu. (b.) = (tut) aftappen
met bloedzuigers, laten.
autvfitroten, fcbtb. (b.) = uit den kelder halen,
uithollen; (Zgein) bij 't vat verkoopen.
attO'fc4iirfen, fcWia. (fj.) = uithollen, uitgraven.
2tUtItintt m. = uitschot; afgevaardigden,
comae, commissie.
ilitO'fitufOogen, = onbruikbaar blad, misdruk. ifutqituflutitatieb, f. = lid van het comite of van de commissie. itu4'fituf#ag, m. =
comiteclag, landdag. /ItuO'fltitfituareu, 43f.
wrakgoed, slechte, bedorven waar.
uitschudden,
aik4JOittetn, fcbtv. (fj.)
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att0Aiitten, fc4tu. (4.) = uitstorten, uitgieten,
uitschenken; (rein ,era) uitstorten, ontlasten;
(einett graben) volgooien, dempen; brO Ainb
mit bem Ttabe a. = het goede met het slechte
weggooien; fic4 bar 2act)en = stikken van
't lachen, zich doodlachen.
atOgfctjhlarett, ft. (1.) = uit-, wegzweren.
a-tO'frtitnarinen, fc4tb. (f.) = (bon 3ienen) nitvliegen; (ban Sotbaten) zich tirailleursgewijze
ontwikkelen; (4.) = niet meer uitvliegen;
geen buitensporigheden meer doen, uitzwieren.
att41fc4tuatlett, d) (b.) = uitpraten, uitbabbelen, uitkletsen, rondbabbelen.
uitzwavelen.
au0Atuefetn, fctitu. (1.)
alO'fMtvetfett, fdpu. (1.) rond uitsnijden
of uitknippen, uithollen; afwijken, afdwalen
(van het onderwerp), uitweiden; uitspatten,
losbandigleven.au{4 1 frfilueifenb =overdrove'',
uitbundig, buitensporig, losbandig. ittW,
uitronding, uitsnijding,
frbineifung,
afwijking, afdwaling, uitspatting.
futtgareW, m. = afwijkingscirkel.
aiWfitincifiett, Itiv. (4.) = (ifen) gloeiend
smeden; aaneenwellen.
alWfrOluentitten, fcipro. (4.) = uit-, wegspoelen;
uithollen, ondermijnen; (bie Vdfc4e) spoelen,
uit-, wegspoelen.
aur4tuenfeit, fc4ib. (O.) = (glazen, kruiken
e. d.) spoelen, schoonmaken.
autvfMtninaen, ft. (tj.) = zwaaien, slingeren,
werpen; fijnscheren, hekelen; wannen; (bie
tadict)e) uitslaan; — ophouden met slingeren.
lid) a. = wegvliegen, uitvliegen.
au41c4Witlen, fc4tn. (4.) = uitzweeten; doorzijpelen, doorzweeten, doorslaan.
avvi4Jegeftt, fc41b. (1.) = uitzeilen.
atOjelien, ft. (O.) = uitzien, ten einde toe
zien; (fic4 bie Wugen) uitkijken, uitzien; (nadj
etiv.) uitzien; (gut, fc4tec4t, Otaf3)er ...uitzien;
ivie be augie4ft! = wat zie je er uit! er fie4t
gam, banac4 ca0 = hij ziet er wel naar uit
of daar zie ik hem wel voor aan; 6fie4t nadj
Negen, Sturm atO = het ziet er uit, of we
regen, storm zullen krijgen; [fir# etiv. a. =
fic4 auerfe4en]. /11Wfeilen, uitzicht,
uiterlijk, voorkomen. (tacit) aiO'feinnb = (nog
ver) verwijderd, toekomst ..; weidsch, grootsch.
uitzijgen, afdrijven
atOjeigern, fc4tn. (4.)
(van metalen).
atO'Cei4eit, fc4tu. (4.) = uitzijgen, doorzijgen,
filtreeren.
uit de
ausYfeinten, fc4tu. (tj.) = (ben
raten laten loopen.
au'fien = buiten, aan den buitenkant, van
buiten; bon a. = van buiten, uitwendig; ban
a. 4er = van buiten af; nett a. (4in) = naar
buiten (toe).
iftt'-imittiafc4uttq f= uiterste grachtmuur,
contrescarp.
alOjentien, ft. (f.) = uitzenden, uitsturen,
zenden.
ifulienbittg, = buitending, iets uitwendigs.
= uitzending, zending.
itIO'fenbung,
au4Jengen, fc4tu. (4.) = uitbranden, uitgloeien.
= buiteniittifmtilgrabett, nt. ; :tiafen,
of voorligracht, -haven.
= buitenillijn
kb.; :feite,
(of: omtrek); -zijde (of: -leant).
itulienftanbe, $1. = uitstaande, achterstallige schuld, achterstand; hie 11. ein5ieben =
de uitstaande schulden incasseeren, in vorderen.
in. =
,tverf, f.,
itujg-ttilivett,
buiten q wergild; -werk (van een vesting); -hoek.
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aiffier, $rdti. mit Dativ = buiten; behalve;
a. ber Beit = buitentijds, ongeschikt; buitengemeen; a. Sorgen fein = (niet on)gerust
zijn; a. ar4t taffen = buiten aanmerking laten,
niet in aanmerking nemen; a. ftanbe rein =
buiten (niet in) staat zijn; a. fict = buiten
zich zelf; a. affung = in de war, van zijn
stuk; auf mit tuaren nod 8 Serf oven be =
buiten (behalve) mij enz.; mit Genitiv : auf3er
2attb6 fein = buitenslands zijn;
auf3er
tenzij.
bat = behalve dat; a. Wenn
aulmrautttirt) = niet officieel, privaat, particulier, vertrouwelijk. arrfterrkrifttiM = niet
christelijk.
aullerbent = buitendien, bovendien, daarenboven, behalve dat.
aafter = buitenst, uiterlijk, uitwendig; ber
au ere Sc4ein = de schijn, het uiterlijk; eine
auf3ere erteOng een uitwendige kwetsuur.
ba4 itu'fOre, = het uiterlijk, het voorkomen; het uitwendige; bad auf=
fdttige &fiere, ein auffiittige?, qufiereW = het
of een in 't oog loopend uiterlijk; 9,Ninifter
be, Ctf3errt = minister van buitenlandsche
zaken.
an'fgretietic4 buiten het huwelijk verwekt,
onecht. auifgreuropaif dj = buiten-europeesch. an'f!eraerirrittic4 = buitengerechtelijk. aitiffernefe#144 = onwettig. aul;ertle:
Inatmtic4 = buitengewoon, bijzonder, buitengemeen.
aujorftatti, mit Genitiv = buiten, aan den
buitenkant.
att'f4ertiri) = uiterlijk, uitwendig; oppervlakkig;
van buiten; aan den buitenkant. /in'fiertic4=
Veit, tu. --, --en = uiterlijk, uiterlijke schijn.
aulgrn, fc4b). (l.) = uiten, te kennen geven,
toonen, laten zien; zeggen, verklaren; ficl) a. =
zich uiten, zich openbaren, zich verklaren, zich
uitlaten (fic4 fiber ette. d.).
aufgrurf betttlid) = buitengewoon; ongewoon,
ongemeen, bijzonder. au'fierfittitlicb = bovenzinnelijk.
aulgrft = uiterst, laatst, naast, hoogst; ber
duf3erfte 43rei = de naaste prijs; auf auf3erfte
erfc4rocren = hevig, in de hoogste mate verschrikt. itu'fierfte, = uiterste, hoogste mate,
ergste; bad tbagen; fein ftuf3erft6 tun =
zijn uiterste best doen; auf bad k gefaf3t
fein = op het ergste voorbereid zijn; aber:
auf duterfte gebrac4t fein= tot het uiterste..
itu'fierung, tn. —, —en = uiting, openbaring;
uitlating, verklaring, uitdrukking, zeggen.
atO'fellen, fc4to. (4.) = (eine Sc4itbiroac4e, eitt
foot) uitzetten; (43affagiere) aan land zetten,
uitzetten, ontschepen; [(pm Zerfaufe) uitstallen, buitenzetten;] (bie Seget) spannen, ontplooien; (Odunte) overplanten; einen t3ad od.
fic4 a. = acquit geven; (ber (refa4r, bem Sturm
etc.) blootstellen, prijsgeven; (emit kinb) te
vondeling leggen; (eine Summe, eine alente)
vastzetten, uitzetten; (eine 3etatmeng, einen
$rei.?,) uitloven, uitschrijven; (Stunbett) laten
uitvallen; (eine Situng) schorsen; (eine %-rbeit
od. mit einer 91rbeit auf od. fiir einige Zage)
tijdelijk staken, laten rusten; — uitstellen,
verschuiven, overslaan; an einer Sate od. an
einem ettu. att3ufeten 4aben = op iets of iem.
wat aan te merken hebben; an attent at.06u
feten fiaben = op alles vitten, bedillen; au6=
intermitteerende koorts,
feVnbe, ii.Leber
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wisselkoorts; (beim Scbacb unb Zorninojiliel)
eerst zetten, voorzetten; [uitgaan (van)].
m. —6, --e = vondeling.
ItuOliMt,
—, —en = uitzicht, gezicht, vergezicht; bie Oben auf uitzien op; —
uitzicht, vooruitzicht, kans, verwachting; er
Oat gate 2tit6ficbtert = hij heeft een goed vooruitzicht; nicjt bie neringfte W. auf l rfain =
niet de minste kans van slagen of hoop op
succes; in W. ftetten = hoop geven op, voorspiegelen; in W. fteben = te verwachten zijn,
op komst zijn, te wachten staan; in W. nob,
men zich voornemen. = zonder
hoop, zonder toekomst. 2tutvfir4OPunft, =
(plaats van) uitzicht. 2tiOlic40turut, m. =
belvedere.
uitzijpelen, uitdrupatO'fictern, ROW . (f.)
pelen, doorzweeten.
alWfieben, fcbin. (b.) = uitzeven, ziften.
aWielteit, fcbin. (i.) = uitzieken.
aiWiteben, ft. (i.) = uitkoken, trekken; (Si(ber) witkoken;
= uit-, overkoken.
atOlingen, ft. (fj.) uitzingen, ten einde
zingen; (bie Stimme) door zingen ontwikkelen,
vormen; er bat ficO au6gefurtgen = hij heeft
zich afgezongen, hij heeft geen stem meer.
a1O'finnett, ft. ((j.) = uitdenken, verzinnen,
bedenken.
atO'fillen, ft. (b.) = (jeine aeit) uitzieken; (einen
Seffet) doorzitten, uitslijten, hol maken; buiten
zitten (a16 Ateirtbdribter a. een stalletje
houden.
atWfiiipten, friv. ((j.) = verzoenen, tot elkaar
brengen, weer goede vrienden maken;
a. = zich verzoenen. 211W-iiifiltung,
—,
--en = verzoening.
autvfonbent, fcbin. (b.) = afzonderen, afscheiden; uitzoeken, sorteeren. itiO'foithcrung,
in. = afscheiding.
atO t fortierett, fcbin. (b.) = sorteeren, assorteeren; afzonderen.
fcbin. (b.) = bespieden, spionneeren; (nacb etiv.) scherp naar lets uitkijken.
itttOpann, —(e)6 =- uitspanning, pleisterplaats, wisselplaats voor de paarden, herberg
voor vrachtrijders. au e
- fpattitett, fcbiv. (Li.) =
($ferbe) uitspannen; (ein 9143, ein Sege) spannen; (eine Sticrerei) afspannen; — pleisteren,
= uitspanning
toeven. 21110'flAinitttito,
(van paarden); rust.
itiO'fParcit, fcbiu. (b.) = vrij-, open-, voorbeilhouden.
aurfOcien, ft. ((j.) = uitspuwen, uitbraken,
uitwerpen.
(Aorn) pollen.
auO1et3ett, fcbiu. (b.)
aiWtOerren, fcbin. (fj.) = buitensluiten; uituitsluiting,
sluiten. 21tt4'iperrting, in.
lock-out.
atOJPirfen, fcbin. (fj.) = bespekken, lardeeren.
atO'fpieten, fcbin. (fj.) = uit-, ten einde of afspelen; (eine Starte, 9ttoitt) uitspelen, spelen;
(eine Ubr, eine Gan) spelen em; (ein
ment) uitspelen, met spelen beter of slechter
maken; uitspelen, uitkomen, 't eerst spelen.
attevfOinnett, ft. (O.) spinnen, aanspinnen;
uitspinnen, uitwer p en; (ein onttitott) beramen.
fcbin. (b.) = bespieden; ontdekken.
aiWniiittcht, fcblv. (b.) = (einen) een beetje
bespotten. atO'fpotteit, fcblu. (fj.) = bespotten.
attOlnarfie, = uitspraak. itioiforactic:
beicicijnititn, iv. = .t, aangeven v. d. uitspraak
attoliner4cit, it. (b.) = (emu `./ort, einen
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uitspreken; (ein Urteit) uitspreken, vellen;
— ophouden met spreken, ten einde spreken;
fici) a, zich uitspreken; zich uitdrukken;
zich openbaren, spreken uit; alles zeggen,
wat men to zeggen heeft; ficb Her einen od.
etin. a. = zijn meening zeggen, zijn hart uitstorten.
atO'fpreitett, atO'fprei3e-tt, fcbin. (b.) = de
beenen wijd uiteen zetten.
ctui3j4'reitacit, fc01-u. (b.) = laten springen;
(uit)sprenkelen; (ein Oeriicbt) uitstrooien.
= uitspringen; af- of
atO'fOrinnen, ft.
losspringen; uitsteken; au6fpringenber din,
uitspringende hook.
let
atO'fPritlen, fcbiu. (l.) = uitspuiten, uitspatten; blusschen (met de spuit); (f.) = uitspringen, uitspatten.
itt011nurO, m. = uitspraak, vonnis, oordeel,
beslissing: einen tun = een oordeel uitspreken, een vonnis vellen.
atO'fOrtitietn, atO'fpriOen, fciti. (b.) =
uitspringen,
uitwerpen, doen uitspatten ; (f.)
uitspatten, uitborrelen.
aiWOntrEcit, fcbin. (b.) = uitspuwen.
auk' f^iiteit, fcbin. (b.) = uitspoelen, omspoelen,
wasschen, spoelen; uitspoelen, ondermijnen.
2(101Viitftutf, m. = omspoelingstok (v. d.
hoedenmaker); spoelbak (van den lakenvolder).
auPiinbett, fcbin. (b.) = (van binnen) met
planken beschieten.
aikvf0iiren, fc0111. (fj.) = uitvorschen, opsporen,
uitvisschen; op het spoor komen.
criWitafficren, fcbin. (b.) = garneeren; uitrusten; uitdossen.
aite-ftalten, fcbin. (b.) = uit den stal doen gaan.
a-tWitainPfen, fcbin. (b.) = uitstampen, uitstooten; uittrappelen.
m. = uitstaande gelden ; uitstaande
schuld; uitstel, termijn; werkstaking; in ben
't werk neerleggen, in staking
geben
gaan. ititeftattbiger, m. = staker.
autiinfern, fcbin. (b.) = met stank vullen,
verpesten; de lucht krijgen (van lets), nitvisschen.
awSliatteit, fcbin. (b.) = (eine Zocbter) een
uitzet, een bruidschat geven; (einen Sobit)
vestigen, in een zaak zetten; (mit etin.) voorzien van, uitrusten met, begiftigen; tooien,
versieren, stoffeeren. t'attcitattuttg, —,
--en = uitrusting; schenking, uitzet, bruidschat, vestiging; versiering, stoffeering.
= decoratieopera.
ftattunOoPer,
ftattuttnOtiitf, f. = decoratiestuk.
aiWititutiett, fcbin. (b.) = uitstoffen, stoffen.
atieftiintiett, fcbtu. (b.) = geeselen, tuchtigen;
uit-, weggeeselen.
riulteiten, ft. (b.) = (alajen, Zorf) steken;
(bie Witgen) uitsteken; (einen Graben) uitgraven; (in ,Cjot, in Aupfer) graveeren; (ein
9Ntifter) uitprikken; (einen) verdringen, uit
het zadel lichten, den voet lichten; overtreffen;
(eine 'tafcbe) uitdriiiken; (einraj) uithevelen.
uitsteken;
aMrftecten, fcbin. ((j.) = (eine
afbakenen,
($ameit) poten, zaaien; (ein
afsteken, (emit tau) vieren.
uitstaan, doorstin;
ntiOtebcit, intr. ((j.)
dulden, verdragen; buiten staan met
een stalletje; uitstaan (bon Gelb); niet a.
baleen = veel uitstaande gelden hebben. nue,
fteftettbe ScOutb = uitstaande (werkelijke)
schuld.
atO'fteifett, fcblv. (O.) = (eita) opstijven,
appreteeren; met planken beschieten.

nuOteinett.

75

attOteinen, ft. (f.) = uitstappen; afstappen;
aan land, aan wal stappen.
atWiteineit, [c0111. (b.) = (Stiricben) de pit nithalen.
atWitelten, 1cbiv. (b.) = (eine Scbitbivache)
uitzetten ; Garen) uitstallen, ten toon stellen;
[(einen bem , ■ ofin) blootstellen, prijsgeven];
(eitt 91e) spannen; (einen Uectifet, einen q3a13,
ein Bettgnb, eine Eluittung) afgeven, uitreiken,
ter hand stellen; [(chm an einer Sadie) aanmerken, vitten, bedillen, kritiseeren].
tentoonsteller, exposant;
—
ftelter, tn.
afgever enz. itutvitettitno, = tentoonstelling, uitstalling; het uitreiken; [(an einer
$erfon madjen) aanmerking, vitterij, critiek].
ittWiteltttOgebiittbe, 1. = tentoonstellings= datum van
gebouw. itttOteitting"t4tag,
afgifte (van een wissel).
alte4'item1ne1t, 1cbin. (b.) = uitsteken (met den
steekbeitel).
nut-4110pm, fcWv. (b.) = stikken, doornaaien.
ifttOterbeetat, m.: aitf ben VI. foramen,
gefett iverben = bestemd zijn om to verdwijnen. attvftertien, ft. (1.) = uitsterven;
verdwijnen; anOeftorbeit = doodsch en verlaten, uitgestorven.
= uitzet, bruidschat.
ittWitelter,
iteuern, fcbiro. (b.) = een uitzet geven, een
bruidschat geven; uitrusten; uit-, naar buiten
sturen of zeilen.
attOtitten, fcblv. (1.) = borduren, met borduursel voorzien.
au'itabertt, fcbtv. (b.) = opjagen, uitjagen,
wegjagen; opschommelen, vinden.
uitatttortent, fcbiv. (1).) = (bie
peuteren.
niO'itotten, fcblv. (1).) = wortels en stompen
van boomen uitroeien: einen Vatb a.
itiWitopieifen, 1. = stopper, stophout.
itopiett, fcbiti. (b.) = (einen Strait, einen Sat=
tet) vullen, opvullen; (ein tier) opzetten.
m. = uitval, eerste stoot (beitn
eobten). au'itufiett, ft. (tj.) = uitstooten,
uitslaan; (hem 3a11e ben 3oben) uit-, inslaan,
een zaak totaal bederven; (emit ettfter) inslaan;
(einen) uitstooten, uitsluiten; (einen atucb,
einen Seufgr) uitstooten, uiten, slaken, loozen ;
een uitval doen (beim ae(*en).
alWitrat)tett, fcblv. (b.) = uitstralen; stralen.
autvitreden, 1(10. (ti.) = uitstrekken, uitsteken (Wrnte, seine, bie aunge).
nutvitreirOeit, ft. (b.) = uitstrijken, glad strijken; (hie aatten ) glad- of uitmaken; (et.te)
uitstrijken, afschaven; (hie aitgen) volstrijken,
voegen; (ein Vort) doorstrijken, doorhalen,
doorschrappen.
atO'itreitettt, fdity . (b.) = doppen.
(f.) = een uitstapje deco;
atWitreifen,
zwerven.
altevitreiten, ft. (1.) = uitvechten, uittwisten;
afstrijden, ontstrijden.
atWitrettett, fcbie. (b.) = uitstrooien, uitzaaien;
(Oeriicbte) nitstrooien, verspreiden.
11t. = doorhaling, correctie.
= uitstroomen, uitntWitriinten, fcbtv.
stralen; uitloopen, zich uitstooten, zich werpon ;
(0.) = uitgieten (in stroomen).
atWitutlieren, fcbill. (b.) = uitstudeeren, zijn
studien voltooien; grondig bestudeeren, tutdenken, uitvinden.
(b.) = uitzoeken, uitschieten,
atO'fittteit,
ziften; atte,gefitcbte tare = uttgezochte, uit-
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gelezen, voortreffelijke waar; doorzoeken,
onderzoeken, nakijken, fouilleeren.
nut-4'04mi, fcbin. (tj.) = zoeten, aanzoeten,
verzoeten.
uit-, afdansen.
au'tamett, fcbiv. (b.)
aiWtalmieren, fd0ro. (b.) = behangen, bekleeden.
atOlaften, fcbtv. (1.) = al tastende afmeten.
itiWtatticti, nt. = uitwisseling, wisseling,
ruiling; ber Oefilbte = wederzijdsche uitstorting van gevoelens. atO i tattitOett, fcbtv.
(b.) = wisselen, uitwisselen, ruilen.
atOleerett, 1d-ill). (b.) = teren, met teer bestrijken.
(tj.) = uitdeelen, verdeelen,
aiWteiten,
verspreiden, verleenen, uitreiken.
= nester.
iv.
—,
%leiter,
zbetiiitter, m. ; =fang,
itiefterttlitiattf,
in. = oesterilbank; -put (of: -perk); -vangst.

itteiternlifift4er,

;

zirlytte,

= oesterilvisscher, -koopman; -schelp.
= versteende schelp.
ittejterititein,
auWtiefeit, fcbiv. (tj.) = uitdiepen, uithollen,
uitgraven.
atO'tiftetn, 1cbtv. (b.) = betweterig beredeneeren.
atOlitgen, fcbiv. (b.) = uitwisschen; uitdelgen,
uitroeien, verdeelen; delgen.
aiWtobett, fcbtro. (b.) = (f einen Born an einem)
uitlaten; uitrazen, uittieren; fin') a. = zijn
toorn den vrijen loop laten.
atWtollett, fcbiu. (1.) = uitrazen, ophouden
met dwaasheden to doen.
ausTtiinett, fcbiu. (b.) = uitklinken, wegsterven.
caWtofen, fcbtv. (tj.) = uitrazen.
atiWtratien, fcbin. (tj.) = uitdraven, wegdraven.
trage = einde, afloop,
itiWtrag, m. —(e) g ,
uitkomst, beslissing; aim tat. bringen = beslissen, doen eindigen; giitticber Vt. = minnelijke schikking.
9110tragarneriMt, =austregaalgerechtshof:
hof van zelfgekozen rechters ter beslissing in
eerste instantie; scheidsgerecht. ittOtragat:
ric4ter, m. = austregaalrechter.
aiWtrageit, ft. (b.) = nit-, naar buiten dragen; (g rief e, 3rot) rondbrengen, bezorgen;
(eta Oebeintni) uitbrengen, overbrengen; (eine
grape, einen Streit) beslissen, beeindigen; —
opleveren ; bedragen; silt au F.getragene,6 Ainb =
een voldragen kind.
itiWtrager, nt. = rondbrenger, courantenrondbrenger, overbrenger, klikker. ittOtrit:
gerei', = babbelzucht, verklikkerij. [atti:V=
tretatir4 = winstgevend].
Mtitrat'erbe, iv. = austraalaarde, austraalzand.
ifititralien, 1. = Australia. ftuitralier, m. =
Australier. auftralifit = Australisch.
itititralieit, 1. = Austrazie. auftra'itfit =
Austrazisch.
atWtrauern, fcbtv. (0.) = den rouw uitdraven;
ophouden met rouw dragon of treuren.
atttvtriittfettt, fcOlu. (f.) = uitdruppelen, nitzijpelen.
attevtriittutett, 1ctilv. (tj.) = uitdroomen.
atOlreitien, ft. (b.) = uitdraven, uitjagen,
Haar buiten drijven; (ba gnaar de weide
drijven; (einem etiv.) afleeren.
alO'trettiteit, fcbin. (b.) = lostornen, uittornen.
auevtreten, ft. (1.) = (Oetreibe, rattbett) treden;
(be, getter) uittrappen ; (bie Scbube) aftrappen,
uitloopen; (bie Stitfen) uitloopen, uitsliiten;
(f.) = aantreden om to loopen; (au g einer

auarinien.

au0ablen.

76

Oefertfcbaft) bedanken, ophouden lid to zijn;
(aud ben lei)en) uittreden, verlaten; (au?, einem
Oefcbiift) uitgaan; (nom taaffer) buiten de oevers
treden, overstroomen; — uitvlo&en.
uit-, leegdrinken.
aiWtrinfen, ft. (b.)
ituO'tritt, uittrede, het bedanken (voor
't lidmaatschap); enz. zie autreten; balkon;
uittreding (einen Vaneten au?, bem Scbatten),
emersie.
atO i trorinen, fcbin. (tj.) = drogen, uitdrogen,
droogmaken; (1.) = drogen, uitdrogen, opdrogen, droog worden.
aiWtrontntelit, fcbtn. (b.) = uittrommelen,
bij trommelslag bekend maken; uitjouwen
(door trommelen en kloppen).
(b.) = uitbazuinen, uitatOitrontpeten,
trompetten, rondbazuinen.
au •S i trtipfeln, (40.= uitdruppelen, druppelsgewijze uitgieten; (f.) = uitdruipen, uitzijpelen. atWtropfen, fcbtn. (f.) = uitdruipen.
aiWtun, unr. (b.) = uitdoen, uittrekken;
blusschen; (Oefb auf Binfen) plaatsen; (etiv.,
Ainber) buitenshuis doen.
ittOluttfen, fcbtn. (b.) = le3gsoppen.
aiWtufiten, fcbiv. (b.) = schaduwen, afwerken
met 0. I. inkt.
caOluten, Wu. (fl.) = (bie Stunben) uitblazen ,
uittoeteren.
fcbtn. (b.) uitoefenen, oefenen,
beoefenen; plegen, begaan. autvithenb =
praktizeerend (Wr31); uitvoerend (Oetualt).
lv. = uitoefening; in W. briegen = in practijk brengen.
itu4'berrauf, m. = uitverkoop, liquidate;
uitverkoop
tnegen Wufgabe bed Weicbtif0
wegens opheffing der zaak. ctiO'berfaufen,
fcbiro. (ti.) = uitverkoopen, liquideeren.
au4Inat1 fett, ft. (f.) = opgroeien, ontkiemen,
uitkomen; uitgroeien, een uitwas krijgen;
volwassen worden; atOgetuacbien= volwassen.
it*Witm4f, tn. = keus; keur, bloemlezing;
eine W. treffen = een keus doen.
uitkiezen, kiezen.
fcbtn. (tj.)
atWinatfett, fatty . (b.) = walken, vollen; afrossen afranselen.
fcbtn. (b.) = uitrollen, met de
'
azWina13en,
rol de aren leegen; uitwalsen.
= landverhuizer, uitgeittOluanberer,
wekene. aiOluanbern, fcbtn. (f.)= uitwijken,
zijn land verlaten, uittrekken. itutvtuanbc::
rung, tn. = landverhuizing, 't uittrekken.
uitwannen.
alWitiannen, fcbin. (b.)
au4 s tuartig = buitenlandsch, vreemd; bie au4=
iniirtigen Wrigetegenbeiten = buitenlandsche
zaken, aangelegenheden; bait aunitirtige
fterium = ministerie van B. Z. =
buitenwaarts, naar buiten; in het buitenland,
in den vreemde; buiten (de stad); buiten(shuis).
atOluafrbett, ft. (tj.) = uitwasschen, schoonmaken, uitspoelen; weg- of uitwasschen; wegspoelen, ondermijnen.
aucl'inattieren, fcbtn. (b.) = watteeren.
auOinerWeln, fatty . (b.) = uitwisselen, wisselen; verwisselen; uitleveren.
= uitweg, uitgang; middel,
itiWfueg,
redmiddel, uitweg.
atOluelyn, fcbin. (b.) = uitwaaien.
I. auOlucir4en, fcbtu. (b.) = uitweeken, doorweeken, week maken; (f.) = doorweeken,
week worden.
II. atOlueir4en, ft. (f.) = (einem) uitwijken
voor, plaatsmaken voor; ontwijken, (einer

ea*) ontwijken, vermijden; auUneicbenbe
Wnttuort

ontwijkend antwoord.
rangeerrail, ran-

WuWiueir4fr4iene, tn.
geerlijn.

a101ueiben, fcbin. (b.) = ontweien, (de ingewanden) uithalen.

aWrlueinett, fcbtu. (b.) = uitweenen , uitsehreien, uithuilen.
..fe = bewijs, getuigenis,
uitwijzing, legitimatie; opgave, e rklari ng
bet Oefete = in overeenstemming
nadj
met de wetten. au4Ineifen, ft. (b.) =
wijzen, bewijzen, aantoonen, bevestigen; erjagen, einen (atO bem 2anbe, an ber etabt) a.
verbannen. uitzetten; fir4 a. = zich rechtvaardigen, rich legitimeeren; bad tuirb fiat a. =
dat zal wel blijken, de uitkomst zal het leegen.
atWhiciten, fcbtu. (b.) = verwijden, uitrekken,
(tanbfcbube) oprekken; fir4 a. = zich uitstrekken.
uitwendig, van buiten; nit het
aiOluenbig
hoofd (ternen, fiittnett).
= (ben %der, 91e4e)
ctiOluerfen, ft.
werpen; (ewer, Btut) uitbraken, spuwen, opgeven; (einem ein huge) uitgooien; (ba?,Feuer)
uitgooien, uitwerpen, blussehen; (Scbtecbt0)
wegwerpen, uitwerpen; (einen t.afen) ontweien, uithalen; (einen Graben) uitbaggeren;
(einen) uitwerpen, uitstooten; (einem ein Ziabr=
getb, eine Nente) uittrekken voor, vastzetten;
toekennen; (beim 5piete) het eerst werpen,
uitgooien.
aiWtuttlett, fcbtu. (tj.) = (eine Scbarte) nitslijpen, uitwetten, (fig.) een font herstellen,
betaald zetten; hol slijpen.
(fcbtu. (b.) = uitwikkelen, loswikkelen; (ein Ainb) nit de windsels, nit het
pak nemen, losbakeren.
ctiWininben, ft. (tj.) = uitwringen; afwinden;
ophijschen, opwinden (met een katrol).
fcbtu. (1.) = (Otiume) toppen.
atWfuirrett, fcbtn. (b.) = (ein 13ietuebe) afwerken; uitwerken, gedaan krijgen, (einem ettn.)
(voor iem.) verwerven, verkrijgen, (ions. iets)
verschaffen, bezorgen, bevverken; uitwerken,
niet meer werken (non ricer Wremei).
ontwarren, nit de
aweluirren, fatty . (b.)
war maken.
ctiOluifc4en, fcbtu. (b.) = uitwisschen,
vegen, afvegen; (OefcbriebenW uitdoen ; einem
eit0 a. = iem. er een geven (een klap nl.).
atOluittern, fcbtv. (tj.) = achter lets komen,
ontdekken. de lucht van iets hebben; (9:Rine
ratien) onthinden, oplossen.
au4lualben, f*. (tj.) van gewelven voorzien.
2110'tuut, m... .. iniidtfe uitwas,
-vvanstaltigheid.
uitwoelen, ontgraven,
fcbin. (tj.)
uitgraven.
= uitwerping, opgeving; het
ii1Ostuurf,
uitgeworpene, het uitgespuwde, spuwsel;
heffe, uitvaagsel, uitschot; eerste worp.
cutOluiirfeln, fcbtu. (tj.) = dobbelen om, verdobbelen; eerst werpen.
tuO i luiirgen, fatty . (b.) = met moeite
werpen, uitbraken.
auivtuurAeln, fcbtu. (b.) = uitroeien.
autivtuiiten, fcbtu. (b.) = uitwoeden, uitrazen;
zijn woede uitlaten.
at0'3artett, fcbtu. (b.) = uittanden, uitsnijden,
uitknippen.
(einem etin.) betalen;
autv3a4ten, fcbit). (b.)
(bie Wrbeiter) uitbetalen.

itwelueW, m.
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auieMi4len, frOlv. (b.) =- uittellen, bij 't getal
verkoopen.
alW'actiptett, Wu. (tj.) = de tanden uitbreken;
arOgeaabitt baben
alle tanden hebben.
atWaanfen, febtn. (b.) = uitschelden, beknorren, kapittelen, bekijven, doorhalen.
(b.) = uittappen, leegtappen;
atOsaapfett,
bij de maat verkoopen.
alW3ebren, fcbin. (b.) = uitteren, uitputten;
WO a. = wegteren, wegkwijnen.
3etirattq, tn. = tering. , longtering.
au413eicknett, fcbin. (b.) = uitteekenen; teekenen, noteeren; (Varen) merken; een teeken
aan iets hechten of maken; onderscheiden,
doen opmerken, met onderscheiding behandelen; jidj a.
zich onderscheiden, uitblinken, uitmunten. iftW3eittitung, iv. = merle,
étiket; onderscheiding.
aienenftiide) ledigen.
aueaeibetn,
aiWaieljen, ft. (b.)
*tether, Stiefet)
trekken, uitdoen; (einen Ba4n) trekken; (eine
Vic:Eng, Taurgt) uittrekken, uitrukken; (einen)
uitkleeden, plunderen, berooven, uitschudden;
ben alters %barn a. = den ouden Adam uittrekken, zich verbeteren ; (ein duct) uittreksel
maken van of uit; (Ai:linter) uittrekken, aftrekken; (einen Zifcb) uittrekken, uitschuiven;
(bie tRif*, einen aben) uittrekken, uitrekken;
(aarben) doen verbleeken, verkleuren; (f.) =
uittrekken, vertrekken, verhuizen; eitittidt
a. = met stille trom aftrekken; 140 a. =
zich uitkleeden. ituiqiefitifcQ, m. = uitschuiftafel, uittrektafel.
(de haartje-s) een
atO'aieben, fcbin. (tj.)
voor een uittrekken.
uitcijferen.
at0'3Iffern, fi:Oin. (b.)
betimmeren, beaiW3immern, fcbin. (O.)
planken, beschoeien.
atWAinnen, fcbin. (tj.) = vertinnen.
au4'airfeitt, 1c4in. (b.) = afpassen, met den
passer afmeten; (a1te0 precies afmeten.
alW3ifitett, febin. (4.) = uitsissen, uitjouwen,
uitfluiten.
%1W3ug, = uittocht, aftocht, het wegtrekken, verlaten; uitwijking, landverhuizing;
verhuizing; uittrekblad (eittee, Zifcbe,); lade;
uittreksel (auk einem l31.t*); aftreksel, extract.
911WmtgOeft, f. = feest van den uittocht
(uit Egypte), het joodsche Paaschfcest. one=
3uOluelfe = als uittreksel, bij wijze van
uittreksel, in 't kort.
atO'Auttfett, fcbin. (b.) = (ebern, ,aare) uitplukken, uittrekken; uitpluizen.
auleitt, fciPn. (b.) = in een auto(mobiel) rijden.
itutftentialtiit', tn. — = authenticiteit, echtheid , geloofwaardigheid. aut4ettlifc4 =
authentiek : echt.
— = automobilist.
m.
autobiograbW, m. autobiograaf, zelflevensbeschrijver. ftutabloarab4ie, = autobiographie. autabiogralgtifit = autobiographisch.
—n, —n = autochthoon:
itutorOttp lite,
oorspronkelijke inwoner.
autodafè: plechtige
Sutobaf6, f.
ketterdood.
%utobibaft', in. —en, —en autodidakt:
die zich zelf onderricht (heeft). autobibar=
ti p# = autodidaktisch.
autodynamisch: zelfwerautabijna'utifch
kend.

Wponit.

itutograbtr, nt. it. 1. --en u. —en u. —e =
autograaf, eigenhandig schrift. autoara'.:
04iftt = autographisch.
itittarrat', tn. —en, —en = autokraat, onbeperkt heerscher. itutafratie', tn.
—(e)n =
autokratie. antofralifc4 = autokratisch.
/tIttOtitat ', m. —en, --en = automaat. auto,automatisch.
ntaliftt
etutantabit',
—(e* —e; itutomobile,
—n = automobiel.
antonym' = autonoom: zelfstandig. iltutono:
—(e)n
autonomie.
mie', to.
itutatifie', in.
—(e)n = autopsie: zelfbeschouwing, schouwing.
ifit'tor, m. o'ren auteur, schrijver.
tiutarifation', Iv. —, —en = autorizatie,
machtiging. autorifie'ren, fcWv. (b.) = autorizeeren.
in. —, —en = autoriteit,
overheid, gezag. itit'torittaft,
—=
au te urscha p.
(manly! = au! owee!
itugitiar'trupbett, $t. =- hulptroepen.
= aval: wisselborg. atm=
%bat', in. —(eA
fie'rett, fc0iy . (b.) = avaleeren, een wissel
medeonderteekenen als Borg; verslinden.
—, —en = avance:
%Wince (spr.: aväse),
voorkomendheid; winst. voordeel; voorschot.
ilbancement' (spr.: avdsemd), f. =
avancement, be vordering. abancie'ren, fcbin.
(f.) = avanceeren, bevorderd worden. /Wan:
tole (spr.: audtaazje),
avan—n
tage, voordeel.
=
aspirant—e
u.
itbantaneur',
officier.
itbant'garbe (spr.: ova...),
—n =
avantgarde, voorhoede.
= Ave Maria.
%be Martin, (f.)
m. = Aventijnsche
itbenti'itifiter
heuvel.
—n = avontuur.
e = avers: voor- of
itber0', m.
beeldzijde van een munt.
ftberfiatt', to. —, —en = aversie, afkeer.
ronde
Sberfionat'quantunt, f., =fumme,
som, som ineens = itberfunt, f.
..fa.
abertie'ren, fcbin. (h.) = verwittigen.
ftbity, m. fe = advies, bericht, aankondiging. abifie'ren, fcin. (b.) = advizeeren,
berichten, melden.
itbilo, in. —(a),
= adviesjacht.
adviesbrief.
ftbi'fabrief,
%I v = VIcbfe.
axiniet, bijlsteen.
m.
—e = axioma: grondstelling.
%giant', f.
= (groote) bijl; bie %. an
lUgt,
ben llaum twit = de hand aan het werk
— bijltje.
slaan. *Viten, 1.
= bijlsteel.
nt., :Wet,
f.,
azalia, azalea.
—n
= azimuth, toppuntshoek,
%Mittur, m.
middaghoek.
= Azoren (eil.).
S30'ren,
—(e) = azoot, stikstof.
%tot',
=
azotisch, stikstofhoudend.
--n, —n = Azteek (Amerik. yolks113te're,
stam).
= azuur, lazuur; hemelsblauw.
113ur', m.
amtr'btau = azuurblauw. amtrn' azuren.
iti Ontunt, =ongezuurd brood. %Omit', nt.
—en, —en = Azymiet, Christen, die bij het
Avondmaal ongezuurd brood gebruikt.
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f. = B; (suf.) b=mot = b mol, molteeken.
B=quabrat = herstellingsteeken.
Z. u. (Bantattie od. Bantaffignate) = bankaandeel.
Baal.
•
m.
=
tiaaWlIbiener, : Pfaffe, :Priefter,
=
-priester. ZaaWbiettft,
Bablsdienst.
geben = naar bedje
Zaiba, tn. —: in bie
gaan slapen.
gaan;
macben
bab'betn, fcbtu. (b.) = babbelen, snappen.
3a'bet, f. = Babel; bad neue = het nieuwe
= toren van
Babel (Parijs); Zurmbatt
Babel; verwarring.
--, —en = babine ; Russisch bruin
Zatri'ne,
kattenvel.
—n = babiole: speelgoed,
Zabitrie,
beuzelarij.
---n = baboesje: Turksche
Zabu'frtje,
pantoffel.
U. Babied =
Zaibt) (spr.: beebi), f.
baby, klein kind.
lia'btjtott, f. = Babylonia, Babel. 13abtfto':
nien, f. = Babylonia. Zatitifoltier,
= Babylonier. babUto'nifrtj= Ba.bylonisch;
babbtanifcrie Oefangettfcbaft = Babylonische
ballingschap.
Zaccatattrear, f. —(e) = baccalaureaat (een
acadernische graad). Zaccatau'retti4 , nt.
baccalaureus.
..ret
Zacitanat', f. --(e* —e u. —fen = bacchanaal, weelderig feest, drinkgelag. ,Zacctant',
tn. —en, --en = bacchant, Bacchusvereerder.
bacitan'tift4 =bacchantisch.liacAue4, nt. =Bacchus.
Bat* = beek. ZarWantfet,
- watermerel, duikmerel.
—n
= wilde zeug. Za itier, m.
ZaiVe,
— = wild zwijn (van meer dan 2 jaar).
— = beekje. 13a4fabrt,
13a'r4etrtjen, f.
kloof, ravijn (door het afin. - holle
stroomend water ontstaan). liait'tpturtber,
—e = beekje.
tn. = vlier. Ziirlyteitt,
watermunt. Zaitiftet3e,
ZarOtinie,
kwikstaartje. Zar4'boget, tn. = Bad)to.
=fel. tiaitituelbe, tn. = beekwilg.
etensbak;
tact, tb. —, —en; 1. —(e)6, --e
bak, voorverdek, voorkasteel.
achteruit, achterwaarts.
bad
= stoofappel,
; :birtte,
Zact i llaPfet,
gestoofde a.; ...peer.
bakboord.
—e
Zactborb, 1.
Zacle, —n; Zac i ten, m. =
kaak, wang, koon, kinnebak; bil (eine $fer,
be); twee gelijke stukken (an ber Zrebbattf);
bek, klauw, grijper (an Atteif6angen, Scbrau,
benfcbtiiffetn u. a.); bie Baden boll netinten =
overdrijven; bie Baden aufbtafen = snoeven.
bacifen, ft. (biictft, bactt [bac*, bet]; bactte
[but, Rani. bilfe]; gebacten) (b.) = bakken;
kleven; (alfcbe) bakken, braden; art gebactene
Brat = oudbakken brood.
Zacienbart, tn. = bakkebaard. Zacitettbein,
= kiiinef. = wangbeen. Zuclenbriife,
= kuiltje in
baksklier. Zaclennriituten,
de wang. Zaclenfttorlytt, f. = wangbeen,
•

oogbeen. Zaclenutuaet, = kaakspier,
kinnebakspier, trompetterspier. Zacitenrie=
men, ut. = staartriem (ant $ferbegefcbirr).
= kaakslag, klap in het
laciteititreirO,
gezicht. liac i fentailte,
= wangzak. Zat=
= kies, baktand.
fettaatpt,
— = bakker. Iiiieferburfriy,
Zaeler,
m. = bakkersjongen, bakkersleerling. 'fat:
ferei', tn. ---, —en = bakkerij.
Zkieferilaefelte, m.; :lunge, m.; =mailer, m.;
:31110E, iv. = bakkersllknecht; -jongen (of:
knecht); -baas (of: meester bakker); -gilde.
= gebakken visch, bakvisch;
jong metsje, bakvischje. Zattnelb =bakgeld,
= bakkerij. Zarti=
bakloon. liarrbau,
mutbe, =baktrog.tiattobil, f. =gedroogd
fruit, fruit om te drogen. Zacrofen, =---bakkersoven, bakoven. Zattlifanne, to. =
braadpan. Zarr f rO atifel,
=fekieber,
= bakkers-, ovenschop. fact':
:feWe-4er,
bakkersben.
fittiffet,
baksgasten. ZacNiac:
liacWaajten, 43t.
fate, ZacNntaat, nt. = baksgast, baksmaat.
bak= tegel, gebakken
Zturftein,
steen. Zarrftube, tn. = bakkerij. Zatrtrog,
nt. = baktrog. Zatiluanne, = trog.
Ware, W. = bakkerswaar. Z inn-yea, f.
gebak, banket.
Zact'aatitt, nt. = Bactensabn.
Baber = bad, badplaats; ba?,
Zab,
anejcbiltten = het goede met
hinb trait bem
het kwade wegdoen, overboard werpen; einem
(an=, 5u=)ricbten = iem. iets onaangeein
atOtragen, be3abten
naams bezorgen ; bae,
iets bezuren; int Babe fein = op een badplaats zijn; ink Bab reifen = de baden gaan
gebruiken.

Zacrfifili,

Za i bellanftaft, tn.; :att3ttg,

; =arit,

badllinrichting; -costuum; -dokter.

Za'bellbletter, m.; :frau, iv.; :gaft,

=

badllknecht; -vrouw; -gast.

Za'bellbofe, tu.; :fctOpe, tu..---badlIbroek (of:
zwembroek); -mots.
= badkuur, eine B. braucbett =
de baden gebruiken.
Za i belltifte, 113.; =mantel, tn.; =mailer, nt. =
badIllijst (d. lijst van de badgasten); -mantel; -meester (of: -baas).
Babetnanne. ba'ben, fcbm.
lia'bentutbe,
= iem. in 't bad doen;
(b.) = baden; einen
fir4
= een bad gebruiken, zich baden;
fart, Marnt = een koud, een warm bad
nemen; fid) in Zriitten b. = in tranen baden
of wegsmelten.
Zaten, f. = Baden. Zaben'fer, tit.
—
Bader, Badenzer.
Za'bellorbnutta, tn. ; =art, m.; 410, in. =_badiireglement, -plaats; -gelegenheid (d. i.
plaats om te baden, bad).
— = badstoofhouder, dorpsZa'ber,
barbier, chirurgijn, heelmeester. Zaberei',
—, —en = badinrichting; baden.
badreis. Za'bergefett, i n. =
reife,
barbiersknecht.
Za'bellfrOiff, fi . ; = IAtuntunt, ut. = badlisehip;
-spons.

Za'befur,
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Zaibeftette, in. = Babe tat.
= bad 11 kamer ;
; :tuattne,
*la'be ftithe,
-kuip.
ba'betuaritt = badwarm.
:Rite, in.;
1.; :3eit,
1. = badfrater; -tijd (of: -seizoen); -kamertje;
-goed.
—,
*tabiani, m. —(e)6, —e; *1(11:Italie,
—n = steranijs.
ba'bife0 = Badensch; bah Zabircbe =het land
van Baden.
baff ! = paf! er ift gang b. = verbouwereerd.
13iiff'rOen = Zeff*n.
zagn,fi c, in. —, — 0 = bagage. Zaga'ne:
arren, :tuagen, = bagage-, goederenwagen.
= bagatel, kleinigheid.
liagatate, tn. —,
= kleine
Zagatettltage, Zagatett'farty,
rechtszaak. bagatetrittiitlig = geringschattend, uit de hoogte: einen b. beOnbetn.
*lacrger, tn. —6, — = Zan'germafe4ine,
= baggermolen, baggermachine. baninern,
= baggeren.
fcbin.
Za'gno (spr.: banjo) 1. —(6) —6 = bagno.
bat)! = ba!
balyett, fcbtn. = pappen, betten, stoven,
met warme omslagen behandelen. Zabimittet,
1. = pap-, betmiddel.
in. —, —en = baan, weg, pad ; loopbaan (eine6 $taneten); kampplaats, krijt;
spoorweg, spoor; glijbaan, ijsbaan; baan,
breedte (eine6 kteibe6); vlak (eine6 VImborre6);
zool (eine6 (f)obet6); bredjen = baan breken,
weg banen; fir: Z. brecben = zich een weg
banen, doorbreken; oaf bie Z. bringen = to
berde brengen, op het tapijt br.; auf ber
recOten Z. rein = op het rechte pad zijn; er
ift nicbt oaf ber ricOtigen Z. = hij raadt het
niet, hij komt er niet; wine Z. madj en =
schoon schip maken. Za4n'auffeter,
=
= baanbreker,
lijnopzichter.liabit'breMer,
pionier. Zatnt'briirfe, = viaduct. baty:
nett, rebtv. (f).) = (einen Veg) maken, banen,
openen. Zitallit'feger, m. = baanveger. Zat)tt':
geteife, 1. = spoorrails. Zabit i t)iiite4en, 1. =
baanwachtershuisje. Zetlytt'00, nt. = station.
Za4tti tioNborfte4er, m. = stationschef.
Zatmlreitauttn, tn. = kruising, kruispunt.
14am:tittle, tn. = spoorlijn. bOit'W = ongebaand. tita4n'iteig, in. --(e)6, —e = perron.
Zatin'ilrecte, f. = sectie,
traject. Zatntliiiirter, m. = baanwachter.
Zabn'aug, nt. = trein, spoortrein.
Zatyre, —n = baar, draagbaar, berrie.
*labr'red)t, 1. = baarrecht. liabr'turf), f. =
baarkleed, lijklaken.
Iiiitrung, tn. = Mien u. .Bafpnittet.
—, —en = baai, zeeboezem, inham,
Z3ai,
bocht.
liailatgebirge, f. = Batkalgebergte. Zai'=
tatfee, m. = Baikalmeer.
= grof zout, baaizout.
Zaijat3,
kus; (fijn
*latter' (spr.: bezee)
gebak) bailer, rneringe.
— = baisse; auf bie
Zaiffe (spr.; Besse)
4xfulieren = a la baisse speculeeren.
= baissier,
(spr.: bes-jee) nt. —6,
wie a la baisse speculeert.
—n
bajadere, Indische
Zajabe're,
danseres.
*laja31 3o, tn. —(6), —,6 = paljas, hansworst.
—e
bajonet.
Zaionett', f. —
bajonetschermen.
itetti ferOten, f.

Mattatiptg.

1:3af'r0, q3arti ci)
ZaecOu6.
—n = baak, boei, ankerboei,
ton; bakenstok, jalon.
lialet, in. —6, — = stok (be g Sctmtmeirter6).
= baakgeld, bakengeld, tonneZai tengeth,
= bakenmeester.
geld. Zalenutelfter,
= ton, boei.
Zalentonne,
—n = bacterie.
Zafte'rie, tn.
Zatancier' (spr.: baläsiée) tn. —b, —6 =
balans (an WiarcWnen). balancie'ren, fcbin.
(f).) = balanceeren. Zatancier'itange,
=-balanceerstok.
—n = zeeeikel, zeepok.
3ata'ne,
*lathier' = Zarbier.
bath = gauw, spoedig, weldra, binnen kort;
gauw, gemakkelijk, licht; bijna, haast;
ticOrt b. = ro
at6 (inie) ntiigtict = zoo spoedig mogelijk; b. barauf = kort daarop; bah
ift b. gefagt = dat is gemakkelijk (gauw)
gezegd; ict) Otte e6 b. getan = ik had het
haast gedaan; ic4 Otte b. ina6 gefagt = ik
had haast wat gezegd; b.... b.
nu eens...
dan weer.
—(e)6, —e = baldekijn, draagZatbackini,
hemel, katafalk.
*lathe, W.: in Z. = binnen kort. bathig =
spoedig; batbige Zerferung = spoedige beterschap; auf batbige6 Sieberretyn = tot straks,
tot ziens. bat'bigft = ten spoedigste, zoo
spoedig mogelijk. bathiniiglic4ft = nti3gtilVt
batb.
Zarbriatt, tn. —(e)6 = valeriaan.
m. = Boudewijn.
Zatea'ren, l3alea'rifr4e Znfetn,
=
Balearen.
Zala, tn. —(e)6, Wage = balg, huid, bast, peul
(ben (rbren); ledepop; blaasbalg; kleine schavuit, kwajongen, snaak, schalk, bengel; er
iinbert ben Zan nub bebiat ben Scbatf =
verliest wel zijn haren, maar niet zijn streken.
balken fcWa. (f).)= vechten, plukharen,
stoeten, bakkeleien.
,liargenarm, nt. = arm van den blaasbalg.
Zat'genfr4ivenget, nt. zwengel van den
blaasbalg. Zat'gentreter, tn. = orgeltrapper.
*lati ger, m. —6, — = vechtersbaas, voorvechter, ruziemaker. *Ialgerer,
—, —en =
vechtpartij, kloppartij.
Zalifte = Zattifte.
Ziitret)en, r. —6, — = balkje. Zatiren, m.
— = balk, rib; balans; bah Uarrer fiat
fettle de golven zijn niet to vertrouwen;
einen S))titter int huge bed WacOrten refien unb
nictt ben Z. itn eigeneu een splinter in het
oog van zijn naaste zien en niet den balk in
zijn eigen oog.
Zlartenl[banb, f.; =berte, tn. = balkIlband
(of: -sleutel); -zolder.
= kelder met balken.
*lartentelter,
11). ; :frifieufe, to. =
*lartenll fopf, m.;
balklikop; -laag; -sluis.
= stutbalk, draagbalk.
3at'fentriiger,
= unster, weeghaak.
Zatirettivage,
*larfenllitiette, Ia.; :Wert, f. = balkilwijdte;
-werk.
—e = balkon.
Zatfon', m.
Zatfon'tenfter, f.; ,3intnter, f. 2c. = balkonraam, -kamer enz.
bal, kaatsbal, kogel,
Zan', tn. —(e)t, Bake
bol; bal (danspartij): Z. riaietett = met den
bal spelen, ballen. tiaita'be, —, =
ballade. tintratt3itg, tn. — balkostuum, battoilet.

Mang.
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—(e)6, ---e = ballast; b. ein,
Zati taft,
netnnen, au6taben = ballast innernen, lossen.
Is taftfrbiff, 1. =-- ballastschuit.
ZitIntett, 1. —6, — = ballejte, bolletje; pakje,
stukje.
linnet, to. —, —en = baljuwschap, kommandeurschap (van een orde).
Zalli elfen, f. = staafijzer.
bali ten, febni. (b.) = tot een bal maken, ballen;
bie auft = de vuist ballen; bet Scbnee
bath ficb = de sneeuw pakt. t;at'ten,
— = pak, baal (Sate, $apier); bal (bet g:)anb);
knop (eine6 Zegen6); handvat (eine6 ,f5 obel6).
tiarlettbinber, tn. = verpakker, emballeur.
Zallenlifrnitnr, Ia. ; :ftortou.; :Waren, q3t. =
pakiltouw; - stok; - goederen.
ballettlueife = bij balen.
Zali tett3Inn, f. = tin in rollen.
Zaltetti , 1. —(e)6, —e = ballet. Zaltetibicb:
ter, ut. = balletdichter, choregraaf. Zanetti:
uteifter, :tattAer, w. = balletmeester,
-danser enz. Zallifeft, 1. =- groot bal. bar:.
formig = bal (bol)vormig. ZaIrgait, us. =
1. =
gast, genoodigde (op een bal).
kaatsbaan; danshuis, danszaal.
ballbornifieirett, fcbin. (b.) = verknoeien door
zoogenaamd verbeteren.
— n = ballista, (slinger- of
tiallifi te,
to. — = ballistiek (leer
werptuig).
van de banen van weggeslingerde lichamen).
= palet, kaatsplankje.
f. = balkleed. getteibet balkostuum. Zall'uteifter, ut. = kaatsmeester;
balletmeester.
= ballon.
Zanotti , ft. —6,
= baal, pak. Zauota'ae,
f.
to. —, —tt = ballottage. ballotticrett,
(ti.) = ballotteeren.
= balzaal. Zanifittenet,
=
Zall'faal,
f. = balspel,
palet, kaatsplankje.
baltoilet.
kaatsspel. Zaltitoitette,
Zali fant, nt. —(06, —e = balsern , gene.
= wonderappel.
93ali fanta4.)fel,
Zali fatnlibaunt, tn.; :butt, m.; :4013, f. sc. =
balsempboom; -geur; -trout enz.
baltantlei ren, fcbto. (ti.) = balsemen, zalven.
—st = balsemen. baiftv:
Zalfantline, 11).
utlfrn = welriekend, balsemiek.
Zall'antlIfraut, f.; =Of, fi. =04i cf, =
balsemlikruid; -olie; -populier (of: tacamacaboom).
tiali tnafar, ut. = Balthazar.
de
batitifrb = Baltisch, bah 171attifcbe Veer
Baltische zee.
= balustrade.
Zaluftrai be, to. —,
—; us. —e6 = paring (bee MierZat3,
bilbner). bat3elt, ((btu. (b.) = ritsig zijn, paren.
—n =
Zantboccia'be (spr. bolsjade),
caricatuur, bambocciade; draad- of ledepop.
— u. buffe6, — u. buffe =
liantibuO,
bamboe. Zaitt i bue4ro1jr, 1. = bamboos, barn=bamboesuiker,
boesriet. Zatttibutqutter,
rietsuiker.
Zaiit'ittei, --, —n= banger (an Cbrringen
librretten u. ii.). t3. in. —6 = vrees, bangigheid. bantnteln, fcblv. (b.) = bungelen, bengelen.
zadelkussen, gevuld
—e6, --e
uitkloppen, uitzadel. bant'(en,
(b.)
stoffen; (leer) touwen.
—(e)6,
—e
=
(Hong.)
ban, banes,
Zan,
landvoogd.
banal' = banaal, alledaagsch, onbeteekenend.

bange.

—n
Zattaine, Yu.
banaan. Zattainen:
= banaan(boom).
°aunt,
23anat', f. —(e)6, --e = banaat, gebied van
een banns.
Zanattifentunt, 1. = 't beunhazendom.
—(e)n = banausie, (workZanaujies,
mansachtige beoefening van een kunst of
wetenschap), beunhazerij. battatt i fifr4 = banausisch, onedel, laag, gewoon.
1. —6 = banco, bankgeld.
Zane°,
I. Zaltb, In. —(e)6, Otinbe =band, (boek)deel;
band (eine6 Ourbe6).
II. Zattb, f. —(e)6, Ninber = lint, band (an
Nabern); koord; verband.
Ateibern,
III. banb, f. —(e)6, —e = band, knoop; kluister,
boei; bie Oanbe bet reunbfcbaft, be6 Nute6 =
de banden der vriendschap, des bloeds; in
Ibanbe fcbtagen = in boeien slaan; au6 Nanb
unb 0. foilsmen = uitgelaten, buitensporig
worden, uit den band springen.
tiattb i arnat, us. = onyxagaat. Zanbiaber,
tn. = pees.
—n = verZattbaige (spr.: aazje)
Zan:
band, bandage. lianbaigenntarlyr,
bagifti, ut. —en, —en = verbandmaker, breukbandenmaker, bandagist. banbiabnlicn
band- of lintvormig. Zanbialabafter,
gestreept albast. banbiartig = bandvormig;
bandachtig, vezelig, dradig.ZeinbACtt, 1.
—6, — = bandje, lintje; (boek)deeltje.
—n = bende, troep; band
Zattibe,
(am Oittarb); strook.
tianbieifen, f. = bandijzer.
Zattbet = Oenbet.
Zanbetieri, f. —(e)6, —e = bandelier, schouderriem, koppel.
biiniberelen = veel (boek)deelen bevattende,
risk aan banden.
Ziini bertrant, us. = lintenrommel; linthandel.
= linthandelaar.
Zitu'bertramer,
banbern, fcbtu. (1).) = (lad)6, einen Stoff) tot
banden, reepen, strooken maken. tiattbifa,lintfabriek. Zantlififf4, us. =
brit, So.
lintvisch. banb ifilrutto = band-, lintvormig.
= band-, linthandel.
Zantebattbel,
= lintkoopman. Zanbibol3, 1. =
banbler,
band of hoepelhout.
Winibinett, fcbto. (b.) = (ein lune?, tier) ternmen, gedwee maken; ((eine ,Veibenfcbaften)
beteugelen, betoomen, bedwingen, over winners.
ternmer.
Ziinibiaer, in. —6, —
battbieiren, fcbiu. (b.) = op den band spelen.
in.
—en,
—en
=
bandiet,
straatroover.
tianbit i,
Zattbintatter, us. = band-, lintmaker. Zanv:
ntarntor, us. = gestreept marmer.
nand, nt. = houten pen, bout. Zanbirelf,
= roos van lint,
= hoepel. Zattbirofe,
rozet. Zanbifenteife, tn. = strik. Zanbifteltt,
gestreepte steen. tianbiftreit,
strook, reep van lint. Zattb i ftiitt, f. = bindstuk. Zattb i ftunl,
= getouw van een lintwever. Zattbitreffe, to. = galon, tres.
Zattb'illuare, to. ; :Weber, in. ; :Wider, ft.;
avurm, nt. = lintllwaar; -wever; -werker;
-worm.
bang, bane (banger, bangft) = bang, angstig,
ongerust; beangstigend, verontrustend; nor
einem b. 1ein = bang voor iem. zijn, iem.
vreezen; einem oil. einen
Inacben = iem.
bang maken; marben gilt nidjt = ik last
me niet bang maken; icb bin b. od. Writ ift
b. = ik ben bang; e6 ift inir angft nub b. =
ik ben erg bang; e6 ift mil b. um first = ik
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ben bang voor hem, ongerust om hem; in
banger rivartung = in bange verwachting;
bange SOrtfucbt = angstig verlangen. ban'qen,
bangt mir = ik ben bang. Zan':
fcbio. (b.):
gigreit, —, —en = bangheid, angst.
biittn i tir0 = bangachtig, vreesachtig, angstig;
verontrustend, hachelijk. [bangifaitt = angstig, bang.]
Dante = bank, zitbank, zandI. tiattf,
bank; bor teeren Oiinfen fpieten= voor stoelen
= door de
en banken spelen; burcb bie
bank, over 't algemeen, in den regel; auf bie
fcbieben = op de lange baan schuiven;
Lange
= geestelijke, wereldgeiftticbe, ivettficbe
lijke orde.
3anf, to. —, —en = (geld)bank; bie ,Vort,
boner O. = de bank van Londen;
batten =
de bank houden; Oetb in bie
tegen = geld
op de bank plaatsen; bie
Nrettgen = de
bank laten springen.
to.; =a-ititicifttng (od.:
f.;
f.), to.; :brur4 = banklagio; -aandeel;
-biljet; -breuk.
baitf'briirkia = onmachtig om to betalen,
— = bankje.
insolvent. ZiiittAett,
klem, haak.
Zanreifen, f.
Ziitti felgefang, m. = kermisdeun, straatdeun.
Zanleffiinger, m. = straat-, liedjes-, yolkszanger.
bani(e)rotti = bankroet, insolvent, failliet;
b. iverben=bankroet gaan. liattf(e)rott', nt.
—(e) , —e = bankroet, faillissement; 93.
macben = Danf(e)rottie'ren, fcbin. (tj.) =
bankroet slaan, gaan. Zanf(e)rottie'rer, m. =
bankroetier.
—e = bastaard, natuurlijk
Zanifert, m.
kind.
--e = banket, feestgelag,
Zanietti , f.
festijn. Zanfetle, = banket, verhoogd
voetpad. baniettie fren, fcbin. (f).) = banketteeren.
— = bankhouder, banZant'Oatter, nt.
kier. 9Santlx10, f. = bank. Zanflierr,
= bankeigenaar. ZanCtiobet, = bankschaaf. Zattfiers (spr.: bankjee), tu.
bankier. Znanteffer, f. = bankmes, vleeschmes, kaasmes, hakmes.
Zanflittote, h).; :orbnung, W.; : fr4citt, =
bankilnoot (of: -biljet); -reglement; -noot (or
-biljet).
Zanff 11 Wien, f.; =3ettet, m. = bank II wezen;
-bewijs (of: -noot, -biljet).
Zann, tn. = ban (vooral: kerkban), verbanning; betoovering, toovermacht ; rechtsgebied,
rechtsban, jurisdictie.
la.) =
Zann'IlDrult, in.; :brief, tn. (od.:
ban if breuk; -brief (of: excommunicatiebul).
ban'nett, fcbto. = bannen, verbannen, uitwijzen; uitbannen, excommunieeren; (Hie
(33eifter) bannen, bezweren ; ((Beifter) oproepen;
betooveren, boeien, binden.
— = banier, vaandel, veldZaititter, 1.
= baanderheer,
teeken. 23aititte0err,
baanrots. lian'ttertriiner, m. = banierdrager.
Zanttiffitc1), nt. banvloek. Zanninicite,
to. = rechtsgebied, jurisdictie. Zanitiftra)jl,
m. = banbliksem.
= 3art,
Zanotet' = Oanfett. Zaitquier'
tier 2C.
—n = (Noordd.) schuur.
fen, fcbto. (tj.) = binnenbrengen, opstapelen
(bie Oarben).
= IBan.
Zaltu4,
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91341tWintO, m. — = baptismus, doop. 93a0=
nt. —en, —en = baptist, wederdooper.
ZaPtifte irittlit, f. = doophuis,
doopkapel.
bat = naakt; zuiver, klinkklaar: barer Unfittn,
bel,at)tert = conbaar, kontant: bareb Ceetb;
tant betalen; ben 93-etrag einfenben = het
bedrag in specie overmaken; etio. flit bare
9Niitme nebmen = iets voor goede munt aanre(n) b. = van alle eer ontbloot.
nemen ; after
—e = lied.]
['far, f.
= bar, tapperij.
'liar, to.
m. —en, —en = beer (flier en sterrebeeld) ; schuld; ram, stormblok, heiblok ; einen
wren anbinben = een beer (schuld) maken;
einem einen wren aufbittben = iem. wat op
de mouw spelden.
—n = barak.
Zaraele, to.
Zaratt', m. — = warenruiling, warenomzetting, barat. Zaratterte', to. = beschadiging
of vervalsching v. d. waren door schipper of
equipage. barrattie'ren, fcbim (b.) = baratteeren, ruilhandel drijven.
Zarbai bat, f. = Barbados.
Zarttt, m. u. —en, —en = barbaar;
onmensch. Zarbarei', in. —, —en = barbaarschheid, wreedheid, ruwheid; — Barbarije.
liarbarafe, nt. —n, —n = inwoner van de
Barbarijsche staten, Barbaresk. Zarbare4'fett:
ftaaten, $f. = Barbarije.
barbaTifft = barbaarsch, wreed, wreedaardig,
ruw. ZarbarWitut4, ..men = barbarisme, fout tegen het taaleigen.
= Barbara, Barbertje.
Zarbir4en,
—n = barbeel, baardvisch.
tiarfbe, iv.
barbetkig= kribbig, kregel, kijfachtig, nijdig.
—e = barbier, kapper.
Zarbier', m.
liarbierbeden, f. = scheerbekken. barbie1=
(tj.) = barbieren, scheren; einen
ren,
= iem. beetnemen.
fiber ben 26ffet
Zarbier et) Ulf (od: :gefeite), nt.; :(tube,
Yu. = barbiers- of kappersilbediende; -winkel.
tictrbierettg, f. = scheergerei, -gereedschap.
Zarceloliter, m. = Barcelonier. barcelo':
raid) = Barcelonisch.
—e = bombazijn. *lay:
"Ban:bent',
= bombazijnwever.
efientlueber,
betrbaitV = pardoes! plof!
l3ar'be, nt. —n, —n = bard(e). [Zarbi(e)V,
—e = bardenlied, krijgslied.]
1.
—(*
Zare'ge (spr.: bareezje), m.
reige, iv. = bange.
=
beerachtig.
Zairentleifgr,
m.
biiirenartig
= buldog, bullebijter; (fig.) beer,
nijdigaard.
=
m. ; :grufle,
ZaTenlifang,
berenil jacht ; -leider ; -kuil.
=
bii'renbaft = beerachtig.
= berenhuid;
berenjacht. Ziiirent)aut,
tiegen = den luiaard uithangen.
auf ber
= luiaard, leegnt.
iv.
looper. Ziiiren4e1le,
berenjacht. tiii'rentfau, od. nt. = berenklauw (acanthus). ba'renutifftig = lomp als
een beer; barenmdf3iger .hunger = honger als
een wolf.
=Mile, to. ; :3tvinaer, m. =
bereiimuts, -klauw (of : -poot); -hok.
—e = baret.
Zarett', f.
m.
—;
Davis-tiff barrevoets.
—e = barrevoeter,
Zari ftiformiittrl), m.
Franciscaner monnik. barfilflig = met bloote
f. = Blootvoetje.
voeten.
6
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bars4ctuOt, bariiiittOtig = blootshoofds.
Zatitott, m. = Oar0ton.
*tart tm —, —en = bark. Zictriarole,
—n = barcarolle, gondellied. Zartaffe,
ie.
—n = barkas.
Zariauf, m. = koop a contant.
—n = bootje, schuit.
Zatfe,
Zariatiti, nt. —(e) = wolfsklauw, gordelkruid,
slangenmos.
nt. = wilde knoflook.
*Witte, ie. — = gist.
flartn4er'314 = barmhartig, liefdadig, modelijdend; barntbegige Oriiber, Scbineftern =
liefdebroeders, -zusters. tiarmiieri3igfeit,
ie. = barmhartigheid, liefdadigheid.
[barti, m.
—e = krib.]
berry & = barok, wonderlijk, grillig.
Zarottteler, m. u. 1.
— = barometer.
Zetrott', m. — (e), —e = baron. Zaronerfe,
barones. baronet, m.
Zattrnin,
—(e)n =
baronet. baronie', iv.
baronie.
Zaroffalr, 1. —(e)d, —e = baroscoop, weerglas.
tiiir'Ofe-ife, ie. = brompijp (ricer Crget).
Zarte,
—n = baar, staaf; balie,
rechtbank.
— = sluitboom, boom, slagbarren, nt.
boom, kam (einer iotine); brug (pm Zurnen).
Zarrie're (spr.: barrieere), iv.
—n =
barriêre; slagboom. Zarrifet'be, —n =
barricade. Darrifabie'rett, fcWe. (b.) = barricadeeren.
Zarfc4, nt.
—e u. Oiirfcbe = baars.
barfc4 = barsch, norsch, ruw; niece b. an=
fabren = iem. toesnauwen.
—, --en = contant geld, gereed
Zar'fitaft,
geld. 9tiftr i fenttng, = zending in geld.
Bart, m. —6, Oiirte = baard (in alle bet.);
einem um ben O. getjen = om iem. heen
draaien, hem flikflooien; lid) um bed Raifer
3antert = om 's keizers baard twisten.
linatieden, I. = scheerbekken. Ziirtic4ett,
1. = baardje.
—n = walvischbaard; breede
bari te,
bijl.
f■tie. (b.) = (het laken) voor de eerste
maal scheren.
Zart'fiiben, $f. = baarddraden, baardvezels
(bet cif(te). tiartfifit, m. = baardvisch.
Zart'ffeitte,
= baardvlecht, -schurft.
Zar't4et,
= Bartel, Bart, Bartholomeus;
zie ook 9,Noft.
m. = Bartholomeus.
= baardig, gebaard. Zartirratfer,
m. = baardschrapper. Zart'liiPPMett, f. =
lel. fittrt'W = baardeloos, ongebaard.
mot* 1. = baardmos. Zart'frfierer, =
baardscheerder, barbier. Zart'feife,
=
= baardzalf.
scheerzeep. Zartivicifle,
Z3ctrutife4e, ie.
—n = kales, barouche.
tictrtitttetrie, ie. — = barymetrie: meetkunst
van de luchtzwaarte.
Zart#1, m. —(e)d = baryt, barytaarde, zwaarspaath.
= bariton.
tita'rliton,
= betaling in kontanten.
Zari3a4futtg,
tiafatt,m.
—e = bazalt. liftfattfelfett,
m. = bazaltrots. bafattfOrmig = bazaltvor= bazaltzuil.
mig. Zafatt ifiittle,
tinfament', 1. —(e)d, —e
voetstuk, hazement, grondslag.
Zafanit', nt.
= bazaniet, toetssteen.
—n =
ZiWitett, 1. = nichtje. Znife,
nicht; baze, bazis; atte
= oude tante.
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Zajet, 1. = Bazel. bajetifc4 = Bazelsch.
= bazeeren, steunen,
bafie'ren,
gronden.
Zafilie, in. ---, n; Zafilienfraut,
Mum, f. = basilicum, koningskruid.
.. fen = bazilika; groote
Zafilita,
zaal; hoofdkerk.
Zafitia, in. —en, --en = bazilisk, koningshagedis; draak. Zafititvfettblict, m. = baziliskenblik.
im
3afett = bazis, grondslag; haze.
titti fifc0 = bazisch.
Za.le, in. —0, ---0 = Bask. bcavfltd) =
Baskisch.
—, —en = baskule.
Zaeiite,
= basOretief (spr.: bareeljef), f.
relief.
[bnf; = beter, vender; zeer].
haft, nt. ff6, Oiiffe = bas (zanger en stem).
Znfilitafer, en. = fagottist. Zafcürmunter,
m. = basbrommer, bromregister van een
orgel.
= pasja, pacha, bassa.
Zarfa, nt.
Zaffett, m. —(e* —e u.
= kleine contra-bas. Zaffett'fplef, 1. = bassetspel.
= bas-, knieviool, violoncel.
ZaVgeige,
Zaff'4ortt, 1. = baspijp, fagot.
bassin,
9Saffuti (spr.: bassem), f.
bekken.
Zaffifti, nt. —en, —en = bassist.
= basilluit (of:
; :Pfelfe•
ZafrIlinute,
theorbe); -pijp (of: fagot).
= basson, baspijp.
Zaffoit',
in.;
ZaVilfaite,
Jiinger, nt.;
baslisnaar, -zanger; -sleutel;
zftiartitte,
-stem.
— e u. Vifte = bast, schors;
Zia% nt.
schorszijde; wrij fplek.
barta! = basta!
Zaft'etrb, nt. —(e)d, —e = bastaard, (van dieren
en planten) basterd. Zaft'arbart, ie. = bastaardsoort. Zaft'arbgefrigerlit, 1. = bastaardras. - geslacht.Zttft'arbfe4aft,
= bastaardij.
=
Zaft'bede, iv. = bastdeken. Zaftifethe,
schorszijde.
—n = basta (im SlartenfPiet).
Za'fte, ie.
liafteii , —, —en = bastion, bolwerk.
&titan, foOle. (1.) = peuteren, knoeien.
bajten = van bast.
Bastiaan.
Zaiftiatt,
Zaftitle (spr.: bastielje),
— = Bastille.
—, —en; Z. m. od. I. —(e)d,
Zaftioni ,
—e = bastion, bolwerk.
—e = zaailing (hennep).
Zaftling, nt.
—n = bastonnade: stokZaftottirbe, lv.
slagenstraf (vooral op de voetzolen).
—e = bataillon.
Zatailton', 1.
=
Zatcti biett, 1. = Batavie. Zatallier,
Batavier. bateebifr4 = Bataafsch.
Zatkonteiter, nt. u. f.
— = bathometer:
dieptemeter.
bating, ie. —, —en, od. Z. f.
—e = beting.
Zai tittfWatiett,
= betingsklamp.
tin001113er, $1. = betings. lialittOntinet,
m. = betingsbout.
Zatift,
—(e)d, —e = batist. bati'ften =
= batistfabrikant.
batisten. Zatift'Imetier,
— = batrachomy8atrattomtiomar4iei,
omachie: de kikvorschen- en muizenkrijg.
—, —en = batterij. Zatterfe':
Zatterie',
= vuurvaste steen.
fteitt,
liatterielvurft,
= vuurworst, groote
vuurpijl.
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Zat'3ett, = batzen (zwitsersche
kleine munt); er flat Z. = hij heeft centen.
bar3ift =
m. —(eA --e, (voor in aanbouw zijnde
of pas gebouwde werken) Zauiten, = bouw;
bebouwing; gebouw; hol (einen t itcbfe?., u. h.);
er fommt nidjt ai0 bent Z. tjerau = hij zit
altijd maar thuis; auf ben Z. ne4en = naar
't werk gaan; auf ben Z. footmen = tot
dwangarbeid veroordeeld worden.
Zan'afatiemie, tu. = bouwkundige school.
.3an'amt, f. = bureau van de bouwcommissie.
Zan'anfr4tan, m. = bestek, plan. Zon'art,
= bouworde, stiji. Zait'auffefjer, =
opzichter op het bouwen. liatt'beftiffetter,
m. = leerling-architect. 53au'befir4tignng,
iv. = inspectie van de gebouwen.
Zhu* = buik, pens; sin
3tturO, m.
fouler = een luibuis; fic4 ben Z. 4aften
tier 2acben = zijn buik vasthouden van 't
lachen.ZanOtiinbe, iv. = buikband. Zau0::
bruit, m. = onderbuiksbreuk. ZiancO'biener,
buikdienaar, lekkerbek.
m.
Zan* zie Zeuc4e.
ZattAlfeli, 1 . ; :feltentAiinbung, tn.; =f inns
= bulk II vlies; -vlies(od 4100, in.; :fluff,
ontsteking; -vin; -loop (of : -vloed).
battOfkirmig = buikvormig.
ZiaurVigrintmen, 1.; :girt, z4iit-ite, =
buikilpijn (of: kramp); -riem (of: -gordel);
-holte.
bamtin, bduItig = buikig.
f.; Jrainpf, in.; :rebner,
nt. = buikilpijn (of: -kramp); -kramp (of:
-koliek); -spreker.
=
23anc0 1 11rienten, tn.; :.CcOnter3,
-pijn.
Zattr4jticO, m. = punctuur. Zanc4 1 iibet, f.
buikkwaal. Zau'cOunq, = uitpuiling,
ronding. 8attrOve4, f. = buikpijn.
= directeur van openbare
Zattibireftor,
werken, van gemeentewerken.
fittu'en, fMiro. (4.) = bouwen, maken, samenstellen, oprichten, (etnen deg) aanleggen;
(sin Zergiverf) ontginnen; (bad efti) bebouwen;
(Oietreibe) verbouwen; auf Sanb b. = op rand
bouwen (eig. en fig.); auf einen b. = op iem.
bouwen, rekenen.
boer, land—n
—n od.
I. liatt'er,
man, kinkel, lomperd; (im Sc4ac4f)lief) pion.
II. Zau'er, In. (it. f.), = vogelkooi.
Zau'entilarbeit, Iv.; :brut, 1. = boerenilwerk;
-brood.
Zait'erbe, Yu. = bouwgrond, bouwland.
= boerendeern, -meld.
Zait'ernbirne,
Zau'ernfiinger, m. = bedrieger, kwartjesvinder. sZau'ernfiebier, m. = vedelaar, speel= heerendienst.
man. tiani ernfron(e),
boerenlIerf (of:
Zau'ertillflut, 1. ; 40, m.
-bezitting); -hoeve (of : -hofstede, -plaats, -erf).
—, —nen = boeren. bitn i (e)rifr4 =
landelijk, boersch, lomp, onbehouwen.
Zau'erniliade, W.; =fittei, nt. = boerenlbuis,
-kiel.
bitn'ertiM = van de boeren, landelijk, boeren..
(bituerfio4er Mgeorbtteter, bituerficOe 2aften).
Zatt'entIlfrOft, W.; =fri)ettfe, iv. = boerenllgemeente (of : -stand); -herberg.
Zaus ertillfent, m. ; :Raub, m., ,tiMpet, nt.;
Al oft f. = boerenilmosterd (of: taschkers);
-stand; -lummel (of: -kinkel); -yolk.
boerderij, landbouwende
ZetiVerntuefen, f.
= landhuisstand. Zaut erntvirtfrOaft,
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.. tents =
houdkunde. tlait'erntaitn, m.
boer, buitenman.
Zaularb, = bouwvak. = bebouwbaar. battlatin = bouwvallig, op instorten staande. Zon'fiittigfeit, tu. = bouwvalstevig gebouwd, soliede.
ligheid. baujeft
liatt'fivittt, rooilijn. liattifitthre, tn. =
aanvoeren van bouwmaterialen. Zratifiliger,
in. = leider van het bouwwerk. tianfrgetaw.
genet, in. = dwangarbeider. Zanigeriift,
f. = stelling, steiger. m. = bouwgrond, bouwterrein. Zaulyrr, m. = bouwheer, bouwondernemer. Zatilvf, m. = werf,
timmerwerf. Zetui 4o13, 1. = timmerhout.
zfoften, 43C., ,tunft,
Zaultaften,
=faith, f. bouw doos ; -kosten ; -kunst ; -land.
bans tir4 = op den bouw betrekking hebbend,
architectonisch; goed onderhouden. Zairtir4.=
frit, iv. = gebouw; goede staat. Zait'inft,
lo. = bouwlust.
Zama, in. --(e).?,, Zetunte = boom ($flan5e,
einen Scbfitter0, eine?, Zgaget0, einen Sattef,
Sum Zerfcbfief3en); er fie4t ben Salt) bor. Zdn,
men nit* = hij ziet 't bosch niet door de
boomen; sin Z. fact nicbt auf ben erften
(treic4) = met een slag valt de boom niet
om; bile ber Z. fo life rut = de appel valt
niet ver van den stam ; 51-nticbett nub
Zorfe = in de klem, in verlegenheid.
baintts iOntic4.= als een boom. Zannt'altec,
=
iv. = boomenlaan. Zauntianteife,
= met boomen
boommier. liannt'anger,
beplant veld. tuutan'artig = boomachtig.
Zanintateriatien, $f. = bouwmaterialen.
= boombast. Zattntibtfite,
13aum'baft,
iu. = bloesem, het bloeien (bet ZLiume).
= boompje. Zanntielfen,
Iiiinnti cijen,
= boomkrabber.
bouwmeester, architect.
Zan'inelfter, in.
liaulnef, Iv. —, = hanger, schommel.
bait:mein, fc4iu. (f.) = bengelen, slingeren,
bungelen; bet muff b. = hij moot hangen.
bitti'men fcbiv. (4.) = steigeren, op gaan
staan; sin tuber ,eit b. = een voer hooi met
den weesboom vastsjorren.
Zatttiente, iv. = kleine duikeend, duikelaar.
=
Zannti eute, iv. = wouduil. Zauntifatte,
= boom varen.
slagkooi, knip. Zetitnefant,
Zaunt'frafi, in. = vuur (in het bout), bederf.
schenden van boomen.
Zattnt'freint, ut.
= laan. Zaintrgant4, =_Zauntigang,
wilde gans.
= boom liZannt'll g arten, nt., =giirtner,
gaard; -kweeker.
Zaumigetiinber, f. = latwerk voor leiboomen ;
heining van leiboomen.
:bar& in . ; =beck,
=
Zaunt'llbarter,
boomll kruipertje (of: pimpelmees); -bars; -haag.
zoo hoog als een boom, boombanin'ODM
hoog. tiamn'tiof, in. = boomgaard, boomhof.
= cano. Zaumletter, = m.
Zauntlatilt,
wijnpers (met boomen). Zauntlitt, m. =
= hooge, pyramideentwas. lictuntlucOett,
= boomvormige koek. liatun'tiittfer,
kruipertje. Zatun'tetter, = boomladder,
dubbele ladder, vouwladder. lianntiterr4e,
iv. = boschleeuwerik. batun'W = boomloos.
Zattini ntatue, = witte maluwe, heemst.
tiaum'marber, = boommarter, edelmarter.
ZanntIneffer, f. = snoeimes. Zannt'ij t, f. =
boom-, olijvenolie. liatuttipfatil, m. = staak,
paal (bij planten). ZamitliftanAuttg, hi =
boomaanplanting. Zanutltflafter, 1. = ent6*
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pleister. Zauntivinbe, ht. = boomschors.
tuinschaar.
Zaunts frilere,
.:11.01-vantin,
tiatutt'llfAtag, m.;
m. = boomIlloof (op teekening of schilderij);
-kweekerij ; -zwam (of: bladzwam).
Zauntlifeibe, tn.; Jpei*, m.; jtainut, nt. =
boomilzijde; -specht; -stam.
bauntliarf = zoo dik, zoo sterk als een boom.
Zillinti ftOctZaunti ftuntpf, nt. = boomstomp. Zaumftiict, = boomgroep. 93aunt':
=
nt. = entwas. Zauttetvoue,
boomwol, katoen.
zfatirifant,
Zatinti lvoldenlibaunt,
Calumet, nt.; =ipittnerei, = katoen II boom ;
-fabrikant; -fluweel (or manchester); -spinnerij.
= boomilgroei,
Zaunt'llitntr, m.; :31utr4t,
-teelt (of: -kweekerij).
titan, tn.;
Zan'llortmung, to. ;
:Pott3ei, = bouwilverordening; -plan (of
ontwerp, bestek); -terrein (of: timmerwerf);
-politie. 9tiaiti rat, m. = lid van de bouwcommissie. Zatti riff, m. = ontwerp, schets
van een gebouw. tiairfanb, nt. = metselzand.
93inO'bacie = $au0acfe.
23iiufcbe = gevuld kussen,
Zauftt, nt.
kussentje, valhoed; hoop, pakje; in 0. nub
23ogen = bij de roes. Znitf iVarinct, =
pofmouw. Daul fcrytt, fcbto. (b.) = opblazen,
opzetten, opbollen; bol worden. bentifr4ig =
opbollend, opgezet; gezwollen. 93auptlauf,
m. = koop bij de roes.
t3ctiti fc4itte, tu. = bouwkundige school. Zeal':
m. = afbraak, puin.
baujett = ,Oaufen.
=
Zaulftatte (od.: =ftette), lv. ; :ftii,
f. = blok,
bouwilterrein; -stijl.
stuk ruw onbewerkt hout. l3ctuifur4t,
bouwmanie. [Zaule,
= tau.]
Zau'llunternOmer, m.; zinrfIcanbitler,m. =
bouwVondernemer, (of: aannemer); -kundige.
Zaitibertuatter, nt. = inspecteur op bet
bouwen. Zaullogit, m. = opzichter.
:Wert, f.; =Ivefen, f.; =lout,
titau'lliveife,
= bouwilwijze, -werk; -wezen (of: openbare werken, bouwvak); -woede (of: -manie).
balm! = bom! pats!
Zaiti 3ierat, tn. = bouwsieraad, bouwversiering.
Zait'Op ect, 1. = doel van 't bouwen.
liaba'ria, Yu. = Beieren.
tint) = tai.
Za0abe're = 23afabere.
= Beier. Zatrern, f. =
Zatrer, nt. —n,
Beiersch.
Beieren. baty(e)rifit
Zationetti , = 23afonett.
m. —(e* —e = bazar, verkooplokaal.
93. 93. = 23iinbe.
Zco. = tdanco.
= 23anb.
= bdellium, een soort gom.
93betlium, f.
Deab'fitttigen, (1).) (etiv.) op het oog
hebben, beoogen, bedoelen, plan hebben tot,
van plan zijn.
bearkten, fcbtu. (b.) = (ettn.) letten op, acht
geven op, in aanmerking nemen; behartigen.
beac4 itenftert = opmerkenswaardig, behartigenswaardig. 93earOung, = waarneming,
behartiging, aanmerking.
beacifern, fcblv. (b.) = bebouwen.
9:3cain'ter, ticantleter = beambte, ambtenaar. Z3eant i tenOerrfcricift, = bureaucratie. beanttlir4e 3orgearbnet1 eit = bureaucratische meerderheid.

Oebarf.

beCinnjtigen, fin. (b.) = verontrusten, bang
maken, ongerust maken.
aanspraak maken
beatti fOrtutett, fclv. (b.)
op, eischen; in beslag nemen.
Dean'ilanben, fcbtp . (c.) = (etW.) verdagen;
zich verzetten tegen, bezwaar hebben tegen,
protesteeren tegen, verhinderen.
Dean'tranett, fcblv. (b.) = voorstellen; verzoeken.
beautluorten, fcbtu. (b.) = beantwoorden.
Zectittitiortuitg, = beantwoording, antwoord; in 23. Z's'brO, Scbreiben i.,' = in antwoord
op Uw schrijven. Zeant'ivoritingOrOciben,
= antwoord.
bearbetten, fcbit). (b.) = bewerken; bebouwen;
bearbeiden; (einen) zoeken to winnen, bewerken.
verdenken, argbearnittiointen, Wm (b.)
waan hebben tegen, argwanen.
Zecetrice, 13calrig, tn. = Beatrix.
beauffirlitinert, fcbto. (b). = toezicht uitoefenen
op, bewaken, surveilleeren, controleeren.
becturtragen, idly. (b.) = (einen mit etiv.)
belasten; (iem. iets) opdragen. bee 13cauf::
traRte = de lasthebber.
beiitt'netn, fcblv. (b.) = belonken.
beanigenfMeinigen, fcbtn. (b.) = in oogenschouw nemen, bezichtigen.
[beattnti = oogen hebbend.]
bebiin'bern, fcbtu. (b.) = met linten en strikken
voorzien, versieren.
bebartet = gebaard.
beium'en, fcbtv. (b.) = bebouwen; bearbeiden.
bei ben, fcbnl. (1.) = beven, sidderen, trillen;
b. bet: einem od. etiv. = beven voor iem. o,
iets (uit vrees); beben fiir = beven voor (uit
bezorgdheid). 93rtier, m. — tremulant
(Crgetton).
bebinten, ft. (b.) = ombinden; met linten
voorzien.
bebtiiirtert = gebladerd. [DeWitt' = van een
= gebrild.
ambtsplaatje voorzien].
= met bloemen versierd, bekranst.
betinfAti = met struikgewas begroeid.
= beker, kroes. Zerrier:
93e'r4er, nt.
Wine, pimpernel. be'dyrtiinttiq =
bekervormig. Zettierqta, f. = bekergias.
Zeic4erftattg, nt. = het klinken van de glazen.
beAent, fcbln. (b.) = pimpelen, pooien.
Merftiitler, m. = drinkebroer.
9Seclett, f. = kom, schaal, bekken,
bassin. Zecifet0iiiite, tn. = bekkenholte.
Zeclenfittifiger, nt. = blikslager; bekkenslager.
DebarPen, fcbtu. (b.) = overdekken, met een
dak voorzien.
—(e) = bedachtzaamheid, overZebartjt,
leg, beraad; mit gutent 23. = na rijp beraad;
auf etim nebateu = op iets letten, iets in
aanmerking nemen. tlebar4V =bedachtzaam,
oplettend, nadenkend, bedacht. bebiirtitiq =
voorzichtig, bedachtzaam, omzichtig; bedaard,
langzaam. tiebarOVW = onbedacht, onnadenkend. bebacWant = bedachtzaam, voorzichtig.
= bedaking, dakwerk, overZebalfrung,
dekking.
bebattlen tick Ti*-1). (b.): ficb bei einem fur
ettv. = iem. voor iets (be)danken; bafilx be=
banfe icb Inicb = daar dank ik voor, ik moet
er niets van hebben; fei bebanft = wees be-,
gedankt.
= behoefte, wat er noodig
Zebarr, nt.
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is, het benoodigde, de noodige voorraad; fin
= des noods.
ZebarfOak
bebrat'ertir4 = betreurenswaardig, te bejammeren, beklagenswaardig. bebrarern, fcbtv.
(f) .) betreuren, bejammeren, beklagen,
medelijden hebben met; icf) bebaure, baf3.. =
het spijt mij, dat.. Zeban'ertt, = spijt,
medelijden. bebrtu'ernftiert, :tatrbig =
betreurenswaard(ig), beklagenswaard(ig), jammerlijk, te beklagen.
[lieibe, iv. = bede : belasting].
bebeclett, rc4tv. (b.) = bedekken, denken,
beschutten, escorteeren; fir') b. zich dekken, zijn hoed opzetten; bebeoft ftetjen = bedekt, beschut staan; bebecfter iimmet =
bedekte, betrokken, grauwe lucht; bebedter
Seg een bedekte weg. Zebeciling,
=
(beldekking, kleeding; escorte.
bebettirett, unr. (b.) = bedenken, overdenken;
denken aan; bedenken, bedeelen, beschenken;
menu rec4t bebenft = als men er goed
over denkt; fici) b. = zich bedenken, zich
herinneren, zich beraden, nadenken; aan zich
zelf denken; ficb anber, od. ricb einer Oerfern
b. = van meening veranderen, zich bedenken.
— = bedenking, overweZebettlen
ging, twijfel, bezwaar; tragen aarzelen;
ivegen ricer Sac4e 0. begat = zwarigheid in
iets hebben; icb babe b6ivegen od. babei fein
= ik heb er geen bezwaar, niets tegen.
bebettfitr4 =bedenkelijk, ernstig, hachelijk,
kritiek; bezorgd, ongerust. ZeberattirOfeit,
= hachelijkheid; aarzeling, besluiteloosheid;
zwarigheid. 3ebent3eit, = bedenktijd,
tijd van beraad.
bebeulen, rc4iv. (b.) =beduiden, beteekenen,
willen zeggen; van belang zijn; beduiden,
voorspellen; beduiden, duidelijk maken, te
verstaan geven. Debeirlettb = van belang,
aanzienlijk, aanmerkelijk; vrij, zeer. fiebeitt=
fain = van beteekenis, veelbeteekenend.
= beteekenis, opvatting,
Zebetti ttutg,
Gort6 berivegenfter
belang, gewicht; in
. = in de volste beteekenis van het woord.
bebettituttOteer od. = onbeteekenend,
onbeduidend. bebeulutt0fOver od. :bolt =
veelbeteekenend, zwaarwichtig, van groote
beteekenis.
bebielten, fc4in. (tj.) = bedienen, dienen; opdienen; (im S)yiet) bekennen; fief) zich
bedienen; ficb einer Sacbe od. einer $erfon b. =
zich van iets of iem. bedienen. bebiettiftett,
ittiv. (b.) einen = iem. aanstellen, plaatsen
(in ambt of betrekking); din Zebiettliteter =
een geemployeerde, een aangestelde. Zebiett':
ter, m. = bediende, knecht, dienaar, lakei.
bebietti tettliaft = onderdanig, slaafsch. 3e:
= bebiettlettpact, 1., Zebien'tenbott,
diendenvolkje, -zoo. Zebien'tentrari)t,
f. = livrei. Zebieltung, = bedieningdienst; personeel; dienst, betrekking,
post. ZebieltuttOmannfitaft, iv. = de manschappen, die een stuk geschut bedienen,
bedieningsmanschappen.
[3ebittfe, m. it. f. --(e* —e = voorwaarde,
beding.] bebittigen, ft. u. 1c4iv. (61veit6 fart.
bebungen) bedingen, afspreken; (ein Sc4iff)
in huur nemen; eischen, vereischen; bebingt rein
afhangen van, afhankelijk
hen od. burcb
- en = voorzijn van. Zebin'attng,
waarde; eine
eingeben = op een voorwaarde
= op voorwaarde.
ingaan; enter ber
onvoorwaardelijk. Zepfiti:
bitt'uttitOW

Meerentuein.

gungOak = voorwaardelijke zin. bebitt'e
giutOlueife = voorwaardelijk, onder voorwaarde.
bebriins gett, fcbiv. (b.) = kwellen, drukken,
lastig maken, in het nauw brengen, verdruk.ken; in bebrdngten lintrainben = in benarde
omstandigheden. Zebriitti ger, m. = verdrukker. ZebrattR ittW, —(1r)e = druk,
benauwdheid, verdrukking, benarde omstandigheden, benardheid.
bebro'Ott, 1c44). (b.) =-- (einen) bedreigen.
bebrotylic0 = dreigend. titebrolyatta, =
bedreiging.
bebruclett, rc4tu. (b.) = bedrukken (met letters e. d.).
bebriiclett, fcbtu. (b.) = drukken, bedrukken,
verdrukken; kwellen. Zebriiclung,
verdrukking.
beturbetn firk robiv. (b.) = zich bedrinken.
—n, —n = BedoeIen, Beduin
Zebtri'ne,
(in de woestijn rondzwervende Arabier).
bebiittlen, fct)h). (b.) = lijken, dunken, voorkomen; 6 mitt mid) b. od. bebiinft mitt)
het komt mij voor, ik houd het er voor
tiebilttlett, f. = gevoelen, meening; mein6
= mijns be8ebtinfet0 od. nacl nteinem
dunkens, mijns inziens (m. i.).
bebfirjen, unr. (b.) (eine od. diner Sacbe)
noodig hebben, behoeven; (null) = noodig
zijn; ed bebarf nur ein6 forted = er is maar
den woord noodig; mebr beburfte ed nicbt
meer was er niet noodig. ZebiirritW,
--f6, --re = behoefte, eisch, vereischte, noodzakelijkheid. ZebiirfltiOrage, = urgentiequaestie. bebiirftig = behoeftig, gebrek
hebbend, armoedig; einer Sacbe b. rein = iets
noodig hebben, behoefte aan iets hebben.
behoefte, behoeftigheid,
Zetwiirfi tigteit,
noodlijdendheid, gebrek.
bebiffefit 11(0, fcbiro. (b.) = zich bedrinken.
[bebutftiberbutt.]
= biefstuk.
Zeefftectf,
beetyren, fcbiro. (b.) (einen mit ettv.) = vereeren; (einen Secbret) honoreeren; icb bee4re
inicb = ik heb de eer.
beei'ben, beei'bigett, 1Miv. (b.) = beeedigen,
onder eede bevestigen, een eed laten doen,
bezweren. tieetibigung, = beeediging.
beeli fern fick rcOlv. (ti.) = zich beijveren,
moeite doen, zijn best doen.
beeilen firk fc4tv. (b.) = zich haasten, haast
maken.
beeiniftuffen, fcbiv. (4.) (einen) = invloed uitoefenen op.
f (btu. (b.) (einen) =benadeelen,
schaden, te kort doen, krenken, afbreuk doen.
Deeifti = met ijs bedekt.
= Belzebub.
t3eer3ebttb,
beetrtien, beettibigen, fc4iv. (tj.) = eindigen,
een einde maken aan, afmaken.
been'nen, 1c4in. (b.) = vernauwen, nauwer
enger maken; beperken, inkrimpen ; fit4 beengt
fitblen zich in de benauwdheid gevoelen.
beeri ben, rcbiro. (b.) (einen) = beerven, erven
van; er fit nod) nic4t beerbt = hij heeft nog
geen kinderen of erfgenamen.
= bazella, bazelkruid, klimZeer'fifititte,
mende nachtschade.
beetbigen, rcbtv. (t.) = begraven, ter aarde
bestellen. Zeer'bintittg, = begrafenis, het
begraven.
--, —n = bes, bezie. bee'rettartig,
liee're,
fOrttti“ = besvormig. Zee'rettlyeitt,
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bessenwijn. Deer'oriin = blaasgroen. Zeer=
= allerbeste wijn.
Wein,
—e = bed, bloembed.
3eet, f.
—n = biet, beetwortel; rote
[tieele,
b. = roode beet.]
Deeten, fcbtb. (b.) = in bedden afdeelen.
beestentueife = in bedden.
befittiigen, fcbru. (ti.) = bekwamen, in staat
maken, geschikt maken.
Zefilis igunt011narOkuei, m.; :3eitanW, 1. =
proeve van bekwaamheid; bewijs of diploma v. b.
Defapr'Dar = berijdbaar, bevaarbaar. Defray=
berijden, bevaren; einen %der
ren, ft. (b.)
mit Ziinger b. = mest op een akker rijden;
einen Sebacbt, eine Oritbe b. = in een mijn
afdalen; ft„, fcbib. (b.) = vreezen, duchten.
Defailen, ft. (b.) = aantasten, overkomen,
bevangen, treffen, aangrijpen.
befall:gen, ft. (b.) = [omvangen, omgeven];
benevelen, omstrikken, gevangen houden (het
verstand bij y.); fist = zich bezighouden;
bef angen in od. bon l3ortirteifen = in vooroordeelen verstrikt; ein bef angener Nicbter =
een bevooroordeeld rechter ; bef angen macben =verlegen maken. Zefan'oenbeit, iv. verlegenheid; vooringenomenheid, bevangenheid.
Defaffen, fcbiv. (b.) = bevatten, betasten; fir0
= zich (met iets) bezighouden,
(mit ettu.)
zich inlaten, zich afgeven.
Defelyben, fcbib. (b.) = bestrijden, beoorlogen.
—e = bevel, order, last;
liefeDV, nt.
= het is tot uw dienst,
ftetjt Z'fftteit 6u
to uwer beschikking; icb ftelje 5u ,l'firein =
ik ben tot uw dienst; tvad ift od. ibct ftebt
6u r;_sbrem O.? = wat is er van uw dienst?
,err 5.Dberft = tot uw dienst of om u
au
= tot
to dienen, kolonel; bi?, nut ibeiterit
nader order. Defetrien, ft. (b.) (bu befiebfft,
er befiebft; befabt; befiebf befobien) =
bevelen, gelasten, ordonneeren; laten komen,
bestellen; itber etiv. b. = over iets de beschikking hebben; ruie Cie befebfen = zoo(als) u
wilt; blott befoblen! = vaarwel! befeb'terie4 =
gebiedend, bevelend. DefeWfigen, febtv- (b.) =
bevelen, aanvoeren, kommandeeren. ZiefeW:
flagge, to. = commandovlag. ZefeWfornt,
iv. = gebiedende wijs. ZefeWlvDer,
bevelhebber, kommandant. befef-M'DaDe=
rifit bevelend. ZefeWijaDeritaD, =
bevelhebbersstaf. befeWttreife = bijwijze
van bevel, bij bevel, bevelend.
brio = in strijd met het bevel.
Defetn'ben, febib. (Ij.) einen =- iem. vijandig
zijn, bestrijden.
De-fejt-igen, fcbib. (b.) = vastmaken, vasthechten, bevestigen; versterken; bevestigen, duurzaam maken. Zefeftigungalauten, V. =
versterkingswerken. ZefeltiountOpfa01,
nt. = palissade. tiefeltigunOniert, f. =
versterkingswerk.
Defeu4ten, fcbiu. (b.) = bevocht(ig)en, vochtig,
nat maken, besprenkelen, vochten.
— = bef, befje.
ZeffrOot, f. Defie'bern, fcbiro. (Ij.) = bevederen, met vederen voorzien.
Defin'ben, ft. (1).) = bevinden, oordeelen, houden voor (ffir); fic4 = zich bevinden, zijn,
verblijven; gesteld zijn, varen; tnie befinben
f. =
Cie ficb9 = hoe vaart u?
staat, welzijn, wijze van zijn; omstandigheid,
toestand, staat; nacb ber Cade = naar
bevind van zaken. Definblicl) = bestaande,
aanwezig, voorhanden, zich bevindende.
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Deffeclen, fcbin. (b.) = bevlekken, besmetten,
schandvlekken, bezoedelen; (einen Scbub) lappen, hakken (achterlappen) opzetten.
Deffe-ii-ften fidj, ft. (ti.) (beffeif3e; beffif3; beffiffen)
od. firi) DefteiVgen, fcbtu. (b.) = (einer Sacbe)
zich toeleggen (op iets); in 't oog houden;
befteibige bieb ber S*trfantfeit = leg u op
zuinigheid toe. Defliffen = ijverig, zich wijeen
dend aan; ein Oeffiffener ber Recbte
zorgstudent in de rechten. Defliffenttir0
vuldig.
Deffittern, fcbiro. (b.) = met loovertjes versieren, opschikken, opdirken.
befloersen.
Deffo'ren, fcbib. (b.)
Deftiligetn, Wu. (b.) = bevleugelen; verhaasten, versnellen.
Defot'gen, fcbto. (ft.) ein Zeifplef = (een voorbeeld) navolgen, opvolgen, in acht nemen,
volgen. Defot'ounOttiert, 4uiirbig = navolgenswaard(ig).
Zefiir'berer, m. = bevorderaar, beschermer;
expediteur, verzender. [Defiir'bertic0 = bevorderlijk, gunstig.] Defarbern, fcbtu. (b.) = bevorderen, begunstigen, aanmoedigen, voorthelpen; bevorderen, verhoogen in rang; verzenden, vervoeren, expedieeren; verhaasten,
bespoedigen. Zetiitberung, to. = bevordering, aanmoediging, bescherming, verzending.
ZefOr'berun011tuften, V.; :intact, 1- =
kosten van vervoer; middel v. v. (of: vervoermiddel).
fieforsiten, febib. (b.) = (einen Zg atb) exploiteeren.
DefrarOlen, fcbib. (b.) = bevrachten, laden.
Defraigen, febni. (b.), einen um eine, itber eine
od. Ivegen einer ace = iem. om iets vragen
of over iets ondervragen; fidj D.= onderzoek
doen, informeeren; ficb bei einem ilber etiv.
iem. over iets raadplegen, hooren.
Defran'fen, fcbni. (b.) = van franje voorzien.
Defrei'en, febtu. (b.) = bevrijden, verlossen,
vrij maken; vrijstellen, ontslaan. Zefrei'ung,
11). = bevrijding, verlossing, vrijmaking; vrijstelling (bon ftgaben a. 0.).
Defrent'ben, fcbru. (b.) = bevreemden, verwonderen, treffen. Defrent'benb, befrentv:
bevreemdend, zonderling. liefrents:
bung, = bevreemding, verwondering,
verbazing.
Defreun'ben, febin. (b.) = vrienden maken,
bevrienden, tot elkaar brengen; ficb mit etio.
b. = met iets gemeenzaam worden, aan iets
gewoon raken.
[befrie'ben = omheinen en =] Defrie'bigen,
fcbib. (b.) (einen) bevredigen, voldoen,
tevreden stellen ; (ber.,Nnger, eine 2eibenfcbaft)
stillen, verzadigen, koelen; (be0 Weibiffen)
geruststellen, ontlasten.
befrucOlen, febru. (b.) = bevruchten, vruchtbaar maken. Zefru4tungOtverf3euge, V. =
bevruchtingsorganen.
Zefug'nW, iv. —fe bevoegdheid, recht,
competentie. befuor 6u = bevoegd, gerechtigd, competent tot.
Defiitrien, fcbin. (b.) = bevoelen, betasten.
= staat, toestand; bevinding;
tiefunb',
= naar bevind van zaken.
nacb
Defiirrirten, fcbib. (0.) = vreezen, duchten;
e ift bad Scbtiminfte 6u b. = het ergstestaat
to vreezen.
voorspreken voorDefiirluorten, fcbib. (I).)
staan, een goed woord doen voor.
Wortung, iv. = voorspraak, een goed woord.
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begai ben, fcbtv. (b.) = (einen mit ettn.) voorzien (van); begiftigen; begebt = begaafd.
Zegar tning, tn. —, —en = begiftiging, schenking, gave; begaafdheid, talent.
begaffett, f*:). (b.) = aangapen.
[tiegiing'nW = 2eicbenbegiingnW].
begatten firlj, fc0tu. (tj.) = paren.
bege`ben, It. (.) =-. (einen taecbfet) verkoopen,
verhandelen, in omloop brengen; firtj b. ft.
(1).) = zich begeven, gaan, zich verplaatsen;
idj in frembe Zienfte b. = in den vreemde
dienst nemen; — gebeuren, voorvallen, voorkomen, geschieden; ficb diner Sacbe b. = van
iets afzien, afstand doen. Zege'bett4eit, tv.
—, —en; tiegebitti4, 1. —fe, --fe = gebeurtenis, voorval. Zegeliiing, hi. —, —en =
verhandeling (eine? UecbfeW); het afzien, opgeven.
begeolten, fittn. (1.) einem = ontmoeten, tegenkomen; „ overkOmen, gebeuren, wedervaren;
(einem Ubet) voorkOmen, tegenwerken, optreden tegen; (einem biifticb) behandelen, bejegenen. Zegeg'nW, f. = gebeurtenis, voorval. tiegegittung, tn. ,--- ontmoeting; bejegening, behandeling.
begeljett, unr. (b.) = begaan, beloopen, doorloopen; begaan, plegen, bedrijven; vieren;
[fir4 b. = leven (van); zich verdragen, goed
omgaan].
Zegety', 1. U. nt. ,---- wensch, verlangen, verzoek. begeO'rett, fcbin. (b.) = begeeren, verlangen, wenschen. begetyren41uert, :wily=
big = begeerenswaard(ig), begeerlijk. be:
getirlir# = begeerig, begeerlijk, hebberig,
hebzuchtig. ZegeOr i tirOfeit, tn. = begeerigheid, hebzucht.
*legeliuttg, tn. —, —en = het begaan, het
plegen; viering.
beget-fern, jAtt). (ti.) = bezeeveren, bekwijlen,
belasteren.
rbegeli ften =1 begeillertt, fcbtu. (b.) = verrukken, bezielen, in geestvervoering of geestdrift brengen, ontvlammen. begei'fternb =
bezielend. Zegeli fterting, tv. = geestvervoering, verrukking, bezieling, geestdrift.
Zegierf , Zegier'be, tn. — = begeerte, zucht,
verlangen. begierig = begeerig, verlangend;
b. nadj bre, necb Nubm, auf 91euigfeiten, tie
Obetb6 = begeerig naar.
begielgtt, ft. (f.) = begieten, besproeien,
bedruipen.
3eginn', nt. —(e) = begin, aanvang. be,
gitti tten, ft. (b.) (begirt-tie; beganit, begiinne;
beginite! begonnen) = beginnen, aanvangen;
doen, ondernemen, aanleggen.
begilrfett, fd)113. (f) .) = begipsen, pleisteren.
begicefett, fc011). (ti.) = ruiten inzetten in, van
ruiten voorzien.
fbegtait'ben :=1 begiatti bigen, 1c0tu. (b.) =
bekrachtigen, bevestigen; veritieeren, aintricb
b. = wettig maken, legalizeeren; gericbtlicb
b. = gerechtelijk bekrachtigen, rechtskracht
verleenen, homologeeren; (einen Oefattbten) =
van geloofsbrieven voorzien, volmachtigen,
accrediteeren. Zegtatti biguttg, tv. = bekrachtiging, bevestiging; verificatie enz., visa.
tiegtatt'bigung4fr4reibett, 1. = geloofsbrief.
begteiAen, ft. (b.) = vereffenen.
begfeif ten, fcbtv. (tj.) = begeleiden, vergezellen; accompagneeren; escorteeren. Zentet,
ter, us. = begeleider; accompagnateur. Ze.:
gieit'fitaft, re. = geleide, escorte. Zegteit':
f Mein, in. = geleibiljet. Zenteftifitrethen,

beguttubtest,
1. = geleibrief. Zegteilung, tn. = begeleiding, geleide, gevolg, escorte; in 0. feine
.reunbe = vergezeld van zijn vriend. Zentel'=
titttgOittauttfrOft, iv. = escorte. Zegfe:
ttlitg4fr4iff, f.= geleischip, convooi. Zegteiti=
aettet, m. = geleibiljet.
begiiiclett, fcbtu. (tj.) = gelukkig maken, verblijden; [doen gelukken].
begiiirtituiinfrOett, fcbtu. (b.) einen 3u od. begot
ctn. = fern. met jets gelukwenschen.
begna'bett, fcbtn. (b.) = begiftigen, een (groote)
gunst bewijzen. beancebigen, fcbtv. (00= begenadigen, genade (gratie) verleenen; einen
inegen ebb. b. = iem. genade van iets schenken; begnabigt inerben = genade krijgen;
einen mit etiti. b. = iem. met jets begunstigen.
Zegneti biguttg, tn. —, —en =---- genade, gratie.
Zegtta'bigung4lInefurk 1.; =re*, 1. = y erzoek om gratie; recht van gr.
benniigen firtj, fcbtv. (b.) mit ettu. = zich met
jets tevreden stellen, genoegen met jets nemen.
Zegoi nie, tn. —, —n = begonia.
begrallett, it. (b.) = begraven, bedelven; be
fiegt ber ,tsunb b. = daar zit hem de knoop;
ficb unter ben Zriimmern b. = zich onder de
puinhoopen begraven. Zegriib'nki, 1. --f e,
—fe= begrafenis ; graf, groeve. Zegralmitg,
tv. = het begraven.
begreefett, fcbtu. (b.) = met gras bedekken;
tuatenber stein begrafet nicbt = een rollende
steen begroeit niet.
Degrafett, ft. (b.) = [bevoelen, betasten]; omvatten, inhouden, vervatten; begrijpen, verstaan, vatten, beseffen; in einer anbtung
begriffen fein = met jets bezig zijn; in ber
9trbeit begriffen fein = aan het werk zijn;
im 3au begriffen fein = in aanbouw zijn; bie
Itoften mit barunter begriffen = de kosten
inbegrepen; iir0 b. = begrepen worden, te
begrijpen zijn. begreitiirt) = begrijpelijk,
verstaanbaar, duidelijk, te begrijpen. begreff:
firOrtuelfe = begrijpelijkerwijze, natuurlijk.
begren3ett, fcbtu. (b.) = begrenzen, beperken,
bepalen. Zegremt i 4eit, tn. = begrensdheid,
beperktheid.
tlegriff, m. = begrip, schets; begrip, verstand, bevatting; voorstelling, begrip, denkbeeld, opvatting, idee; er ift fcbtuer bon Tiegriffen = hij begrijpt moeilijk, is zwaar van
bevatting; bad gebt fiber meinen 0. = dat
gaat boven mijn begrip of verstand; int 0.
fein od. ftefjen = op het punt zijn. begriftett
(begreifen). begriffitir0 = abstract. ZegrifW,
beftitituttmg, tn. = begripsbepaling, definitie.
Zegriff4'farb, 1. = categorie, groep. ze:.
ariff4ifiiiyigfeit, b. = bevattingsvermogen.
begrtini ben, fcbtn. (b.) = grondvesten, vestigen,
stichten; (Scbutben) consolideeren; (een handeling, uitspraak) steunen, motiveeren, op
(goede) gronden doen steunen, staven; [in
ettn. begrilnbet fein = in jets goed beslagen
zijn.] Zegriitt'ber, m. = stichter, grondlegger.
liegrihts bung, to. = toelichting, motiveering,
memorie van toelichting.
begriii fmt, fcbtn. (1.) = begroeten; [um ettn.
b. = toestemming voor jets verzoeken].
beguaett, fttiv. (b.) = bekijken.
Zeguii tte, tn. —, —n = begijn, bagijn, klopje.
begiini ftigett, fcbtu. (b.) = begunstigen, bevoordeelen; steunen, beschermen. Zegiin'itiger,
nt. --s, — = begunstiger, beschermer.
begitt'ar4teit, fcbtu. (b.) ettn. = een meening,
oordeel, advies over jets uitbrengen.
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begiis tert = gegoed, vermogend, welgesteld.
begiiitinett, fcbtn. (b.) = kalmeeren, tot bedaren brengen.
be0aarti = behaard.
(b.) = zich gedragend
[Oc4alien flit,
= gemakkelijk, geschikt; welgesteld,
welgedaan.
fcbtu. (b.) = omspitten, loswerken,
beOtic
loshakken.
behept; mit bent Sieber
beljaf'tet mit eth).
b. Tein = last van koorts hebben; mit cbut,
ben b. rein = in de schulden zitten.
bOirgen, re*. (b.) einem = behagen, aangenaam zijn, bevallen. 13e4a'gen, f. =behagen,
genoegen, welgevallen. be4tigifict) = aangenaam, gemakkelijk, gezellig, prettig; onbekommerd, onbezorgd; er Ittacbt' ficb b. = hij
maakt het zich gemakkelijk.
beOatlen, fcbtu. = behouden, houden;
(he Oeblicbtni) onthouden; ubrig b. = overhouden; eth). tilt lid) b. = iets voor zich
houden, er over zwijgen; int %lige b. = in
het oog houden; bad eetb b. = het veld
houden; recbt b. = gelijk krijgen. Ze4iititer,
—re = vat,
—;
1.
bak, vergaarbak.
e int'ittern, fcbtu. (b.) = behameren.
ranibein, fcbtn. (tj.) = behandelen; bejegenen; bewerken; afdingen op.
bebiinibigen, fcbtn. (b.) = overhandigen, ter
hand stellen.
Zebanbitung, tn. —, —en = behandeling;
bejegening; bewerking.
Zeliattni, m. —(e) bünge = behang, behangsel; hanger(s); ooren (eine ,Is'agbburtbe).
betAttigen, fcbtn. (b.) = behangen, bedekken,
—=
bekleeden, versieren. Ze4anoet,
behangsel, hanger(s).
bOctriren, fcbh). (b.) = volharden, blijven bij
(bet ¶einer Oleinung b.); auf feinem Sinne b. =
op zijn stuk blijven staan, zijn eindje vasthouden. betjarrlic0 = volhardend, standvastig; bestendig, aanhoudend. Zebarritic0=
kit, tn. = volharding, standvastigheid; bestendigheid. ZetiarirunObertniigen, =
volhardingsvermogen.
be ian'ben, rcbtn. (b.) = met een muts of kap
bedekken.
behouwen, bewerken,
bebait'ett, ft. (.0.)
besnoeien.
tiOattpleit, fcbh). (b.) = beweren, verzekeren,
voorgeven; [bewijzen] ; (rein Recbt, lane Siirbe)
staande houden, handhaven, ophouden; (ba,
etb) houden, meester blijven van; firlj =
zich staandehouden, zichhandhaven. Zetjait01=
tuna, tn. —, —en = bewering, mededeeling,
verzekering; meening; handhaving. Zerytialr::
titn0fath m. = mededeelende zin.
Ttebaitifung, tu. —, —en = behuizing, woning,
verblijf.
Zeijelf, m. —e = uitvlucht; hulpmiddel,
middel, redmiddel, uitkomst. betytifen fic4,
ft. (tj.) = zich behelpen, zich schikken; zich
er uit redden.
beijertigeit, fMiu. (b.) einen mit etin. = plagen,
lastig vallen.
= behemoth:
m.
—e
reusachtig dier.
=
behen
(een
0. I. plant).
Ze'Oeit, m.
behenboom.
Zeliettbaunt,
ficOenibe = behendig, handig, vlug, bij de
hand. Zetyn'bigreit, to. = behendigheid enz.
f. = behenlinoot; -olie.
tu.;

b

bei.

betyri bergett, rcbin. (b.) = herbergen, huisvesten, huisvesting geven, logeeren, bergen.
betyrriltett, fcbin. (b.) = (ein l8ott) heerschen
over, beheerschen; (2eibenrcbaften) bedwingen,
beteugelen; (eine Spracbe) meester zijn, beheerschen; eine eftutto bebextrcbt bie Stabt =
bestrijkt. ZeOerr'fiter, m. = beheerscher,
heerscher, souverein, gebieler.
be4eVaineit, fcblv. (b.) = behartigen, ter harte
nemen, letten op.
tietier3t' = moedig, dapper, flunk, stout.
tietwveit, fcbtn. (b.) = beheksen, betooveren.
Detyttrtir4 = bebilffficb.
binbern, berbinbern.
betyin'bern
schaven, met de schaaf
beiviDetn, fcbtu. (b.)
bewerken, afschaven.
bespotten, bebet-Wm/W*1n, rcbtn. (b.)
schimpen.
bOotiant, fcblv. (b.) = met hout beplanten;
hout wegsnijden; fir# = stevige takken
krijgen; bebotat = vol takken. ZeOol'auttg,
— = beplanting (met hout).
betprAen, fcbha. (b.) = beluisteren, beloeren.
ZeOiltbe, —, —n bevoegde macht,
autoriteit, overheid, bestuur; bie i3ffentticbe
= het openbaar ministerie; atd tette =
in laatste instantie. ZeOr'benctrbeiter, m. =
gemeentearbeider.
ZeOur, —(e) = gebruik, nut, behoef,
dienst; a. 0. aum a bet Itmen; au biefem
R3. = voor dit Joel. tiet-p01 mit Genitiv =
ten behoeve, ten dienste, ter wille, wegens.
= gehoefd, behoefd.
einem bet etib. b. rein iem. met
iets behulpzaam zijn; einem au eth). b. rein =
iem. aan iets helpen, iets bezorgen.
fcbtn. (b.): einen bet etl y . behoeden, beschermen, bewaren ; Gott bebiite ! =
God beware! — bebilte eutt Gott! = God behoede u! of vaarwel! tn. = behoeder, beschermer. befiutifaut = behoedzaam,
bedachtzaam, voorzichtig.
u. —e = bey (Zitef
53ei, 140, m.
be tt,'erricber bon runic).
bet mit Dativ bij : bie Scblacbt bet Siittb
de slag bij (van) W.; er tit, fitt, tnobnt, bteibt
bet mit = hij is, zit enz. bij mij; er tit nicbt
redjt bet ficb = hij is niet goed bij zijn hoofd;
bet Sinnen rein = bij zijn zinnen zijn; bet Werb,
bet Raffe = bij kas; bet Stimme = bij stem;
einen beim Aragen, beim ScboW faffen iem.
bij zijn kraag, bij zijn haar pakken; ettn. bet
bet ,anb baben = iets bij de hand hebben;
Weft) bet ficb baben = geld bij zich hebben;
idj ate bet mit (retbrt) = bij mij zelf; bet
Gott ift after == bij God is alles mogelijk; bet einer euerairunit tam er um &ben =
bij een brand; bei Zag, bei %acbt = bij dag,
bij nacht ; bei 2icbt arbeiten = bij licht werken;
bet feinen 2ebaetten bij zijn leven; einen bet
bet ,cutb fiibren = iem. bij de hand leiden;
einen beint Sort nebinett = iem. bij zijn woord
vatten; bet Lott! = bij God! — bei ineiner
Seete! = bij mijn ziel! — bei taurenb 9,ilann=
bij de duizend man; = aan: bet Zifcbe fiten=
aan tafel zitten; au bet baud = huis aan
huis; ed ftetjt bei bir au = het staat aan
jou om te...; bet of e = aan het hof; = in:
bet outer 2aune = in een goede luim; bet
outer Oefunbbeit = in goede gezondheid;
met: bei Rorbtuinb = met noordenwind;
bei feinett Zatenten = met zijn talenten; bet
berfcbtoffenen ,Titren = met gesloten deuren;

beibebatten.

89

bei alter Zorficbt uurbe er bocj betrogen =
met al zijn voorzichtigheid ...; bei attebent =
met dat al; = op: bei biefent Wnbtict = op
dit gezicht; bei biefer Vtacbricbt = op dit bericht; Perot erften Vinf = op den eersten
wenk; bet Vaffer unb 3rot ften = op water
en brood zitten; bet ,5'erfirett = op jaren; bei
Ariiften = op krachten ; bei Strafe = op straffe;
bei beftem Zage = op klaarlichten dag; — bei
tveitent beffer verreweg Peter; bei tueitent
nidjt fo gut = bij Lange na niet zoo goed;
beiteibe nidjt!
bei £eibe nidjt!
bet'bOatten, ft. (b.) = (be)houden, bewaren.
babiegen, ft. (tj.) = bijvoegen, insluiten,
aanbuigen; beigebogen = hierbij, ingesloten,
aangebogen.
bei'binbett, ft. (b.) = bijvoegen, bijbinden.
Zei'btatt, T. = bijblad, bijvoegsel, extra
nummer.
bei'bringen, unr. (b.) = (eine %r5nei) toedienen ; (Oeiveife, Oriinbe) bijbrengen, aanvoeren ;
(eh-te eunbe) toebrengen; (ein atiftier) geven;
(einem einen Zertuft)toebrengen, veroorzaken,
doen ondergaan; (einem ettn.) doen weten,
doen vernemen, doen kennen, (bij iem. iets)
er in brengen.
23ei'djaife (spr.: bajsjeeze), iv. = bijwagen.
ZeicOle, iv. —, —n biecht ; Sur geben =
te biecht gaan. bei4ten= biechten, belijden,
bekennen; toevertrouwen.
Zeittt'llformet, W.; qtrufrben (od.: :Ofennia),
= biechtilformule, -penning.
ZeiMt'llfinb, T. :bitter (od.: 96 eWtiger);
biechtlikind, -vader; -briefje.
:3ettelf, m.
babe = beide; atte b. = alle bei(de), alle
twee; belb6 ift ricbtig = het is beide, allebei
goed; Zoftor beiber Necbte = Doctor in de
beide rechten. betbertei= beiderlei ; beibertei
Oefcbtecb0 = gemeenslachtig ; bad Menbinabt
unter b. Oeftatt het avondmaal onder de
beide gedaanten. bei'berfeitig= beiderzijdsch,
wederzijdsch, beider. bei'berfel0 = weder= tweeslachtig.
zijds, wederkeerig.
bei'breben, fcbtn. (b.) = bijdraaien.
drukken bij.
bei'brucfen, fcbtu. (b.)
betbriitien, fcbiro. (b.) = opdrukken (ein Sie,
get a. o.).
beib'frbattig = tweesehaduwig; bie Oeibicbat,
tigen (Oetuobner ber ljeifen Bone).
beteittan'ber = bij elkaar, bijeen, te zamen.
= ondergeschoven erfgenaam.
ZeVerbe,
bei'ertt,1*). (b.) = (bie Pltocle) beieren, kleppen.
Zel'efien, f. = bijgerecht, toespijs.
zetfaff, at .
= bijval, goedkeuring, instemming; toejuiching;
finben, ernten =
5of(en =
instemming vinden, opnemen;
instemmen met, toejuichen. [bei'fatten, ft.
(f.) = instemmen met; invallen].
=
instemmend, goedkeurend; met instemming;
beifiittig6 tirteit = gunstige uitspraak.
fotflatpten, f. = toejuichend handgeklap,
= betoo nin g
applaus. Zei'failWbeAeigung,
van instemming, toejuiching.
bei'folgen, fcbtn. (f.) = bijgaan; beifofgenb
batten Ste... = bijgaand ontvangt U...
Zeilraitt, to. = vrijpakkage, vrijgoed.
bei'ffigett, fcbtv. (b.) = bijvoegen, toevoegen.
Zei'fufb m. = bijvoet, St.-Janskruid.
Zetgabe, iv. = toegift. bei'Reben, ft. (ti.) =
toevoegen (einem einen Oebiitfen 5. O.); (eine
zoete broodjes
Slarte) bijgooien; Win b.
bakken; gedwee, mak worden; een toontje
lager zingen.

rein,

Pei'netjett icb tajfe nth etiv. b. = ik haal of zet
mij iets in het hoofd; er valt mij iets in; ber
Oebanfe gebt mir bei = komt bij me op, valt
me in; er gebt nicbt bei = doet niet mee,
neemt geen deel].
bei'neurbnet = toegevoegd; (taalk.) nevengeschikt; Oeigeorbneter = adjunct; wethouder.
f. = bij-, tusschengerecht.
= bijsmaak.
tiei'geittmarl,
bei'gefeltett, fcbiv. (b.) = toevoegen, als gezelschap geven; = zich voegen bij ; zich
associeeren.
[bailer' = er naast, mee; terloops].
Zei'Oitfe = Oeibiitfe.
beiboten, jcbtn. (tj.) (bie Seger) = zeil minderen.
Zet4iitfe, a). = hulp, bijstand, steun, ondersteuning.
beilommen, ft. (f.) = (einem) naderen, evenarea; treffen; in 't hoofd komen, invallen ;
(schade) herstellen, inhalen; bijgaan (van
brieven e. d.); ift itjm nidjt bei5ufommen
od. man farm itjut nicbt b. = men kan geen
vat op hem krijgen.
--e = bijl (met korten steel).
Zeit, f.
Zeilane, in. = bijlage, toegevoegd stuk, bij= groente met toevoegsel; Oemiife mit
behooren.
Oeifracbt.
93610, iv.
loopknecht, lakei, heerenZettaufer,
knecht. = bijkomend, tusschenkomend; terloops, in 't voorbijgaan; ongeveer,
omstreeks.
Zeit'brief, nt. = bijlbrief, bouwcontract (voor
den bouw van een schip); hypotheekacte.
1eii'r4en, f. = bijltje.
bei'legen, fcblv. (b.) = bijleggen, bijvoegen,
toevoegen; geven, schenken, toekennen,
hechten aan; (einem bie ecuib) toeschrijven;
einen Vtacbricbt (einen p ert od. Pltauben =
geen waarde of geloof aan een bericht hechten; (einen Streit) bijleggen, beslechten; bie
Seger b. = zeil minderen; (ein eciff) bijleggen, bijdraaien; [neerleggen, op zij leggen].
Zeileftett, f. = bijleen, achterleen.
Dellettie= waarachtig, vooral; beiteibe nicbt =
vooral niet! bij den hemel niet!
3ei'ieib, f. = medelijden, rouwbeklag, deelneming; fein be5eigen = zijn deelneming
betuigen, condoleeren. 1ettethite3cinitttg,
. = betuiging van deelneming, rouwbeklag,
condoleance.
Zeit'eifen, f. = staafijzer. beit'fertig = klaar
wat het timmerwerk betreft. Zeitigetb, f. =
kosten voor het herstellen van gereedschappen.
beiliegen, fcbin. (b.) = bijgevoegd of ingesloten zijn; bijleggen, drijven.
Zeirfe, iv. —, --n = troktafel. barren,
fcbtu. (b.) = trokken, trek spelen.
Zeirtraut, f. = bijlkruid. Zeitiftein, m. =
niersteen, graveel.
beim = bei bent.
behttennett, fcblv. (b.) = bijmengen, bijvoegen.
bei'mejjen, it. (b.) = toekennen, toeschrijven,
schenken, hechten aan.
fcbtu. (b.) = bijmengen, bijvoegen,
mengen onder.
—e = been, bot, knook, been
rein, f.
(lichaamsdeel); post, voet (van een tafel e. d.);
fcbtubren = bij hemel en garde
Stein unb
zweren; 6 friert Stein unb = het vriest dat
het kraakt; gut od. ftinf auf ben Oeinen fein =
good of vlug ter been zijn; auf ben IBeinen
feitt = op de been zijn; auf bie Oeine bringett
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op de been brengen; einem 3eiite macbett =
iem. beenen maken ; ficb auf bie Oeine matben =
op weg gaan; einem ein ftetten = iem. een
beentje lichten, of een strik spannen; ben
Ropf aroifcben bie Seine ttebmen = zijn beenen
onder den arm nemen, hard gaan loopen;
einem ettu. and. binben = iem. jets in den
daar trek
weg leggen; bad binbe idj an?,
ik me niets van aan.
bijna,
haast;
ongeveer,
om-en-lmj.
tleinnIe =
Zetname, in. = bijnaam.
Zein'il arty, Iv., :bade, lc.; ,branb, 10.;
:bruit, in. = beenlasch (of: beendermeel);
-gezwel; -eter; -breuk.
beentje, pootje, voetje.
Zein'oten, f.
= beendraaier, ivoorZein'brectifter,
draaier. bet'nern= beenen, van been. Zan':
fitute, ti. = beenbederf, beeneter.
jotter, 10. = scheenijzers, scheenschroeven,
beenijzers, Spaansche laarzen.
en. = been Meter;;
;
3etn'lifra4,
-harnas (of: dijharnas).
beittliart = beenhard. tlein'imuL = doodsbeenderhuis, knekelhuis. Zeittlyit, f. =
smeerwortel. beiltiCkt = beenachtig, hard.
beenig, met been. Zein'tteib =
broek.
beenilkanker
m.; ;Veber,
(of: -eter); -le(d)er.
—e = been (eittec;,
Zein'ting, 10.
StrumPfW. Zein'marf, f. merg. Zan':
jc4iene, tu. = spalk. Zein'frOrattie, to. =
Zeinfotter. Zein'friMiar3, f. = beenzwart.
= Oeinbeit.
nt. U.
bet:orb-nen, fcbtu. (b.) = toevoegen; nevenschikken. Zet'ortmung, = toevoeging;
nevenschikking.
= voororgel, pozitief.
Zet'orget,
bei'Pacten, fcbni. (tj.) = bijpakken, bijvoegen,
bijdoen.
handpaard.
tiei'pferb, f.
beilifttr4ten, 1cbtu. (b.) = (einem) toestemmen,
het eens zijn met, gelijk gei, en.
– = Beiram (Turksch feest).
Zeil rant, 1.u.
= raad, raadsheer, raadsman.
Zetrat,
beir'ren, fcbtu. (fidj b. [alien) = van de wijs
brengen, in de war brengen.
beicantliten = bijeen, te zamen. tielfant';
menjein, f. = bijeenzijn, samenzijn.
inwoner zonder
Zei'fajb *3ei'faffe,
burgerrecht.
= bijvoeging, toevoeging; aanig etfatf,
vulling; bijstelling.
bijdragen, bijpassen.
bel i fttiefiett, ft. (1.)
f. = geleischip.
bijslaap.
23etifc4telf, in.
bei'fr4tiefgn, ft. (tj.) = (bij)insluiten.
jr4t114, m. = ingesloten stuk.
nt. = valsche sleutel, looper.
betickreiben, ft. (b.) bijschrijven, bijvoegen,
aanteekenen. = toevoegsel;
aanhangsel, kantteekening, bijschrift (eine,f,
ROferfticb6 j. tP.).
lietfrimfb In. = bijdrage, aandeel.
= bijzeil, lijzeil, fats.
tielleget,
13e-ljein, f. = bijzijn, tegenwoordigheid.
terzijde,
op zijde, afgezonderd, afbeifelle =
zonderlijk; cber6 b. ! = scherts ter zijde of
zonder gekheid! ben titjtanb b. feen = de
betamelijkheid aan een kant zetten; b. treten =
ter zijde gaan, zich terugtrekken; b. fteben =
zich achteraf houden. Zei'feitejetlumq, 11). =
verwaarloozing.

bei'fenben, unr. (b.) = bijzenden, tegelijk
zenden met.

beijetlen, fcbtu. (b.) = (einen Zopf) op (het
vuur) zetten; bijzetten, bijvoegen; (in ba,e,
Grab) bijzetten; (bie Seget) bijzetten.
m. = bijwoning, aanwezigheid. bei'z
ji4en, ft. (b.) = bijwonen, aanwezig zijn, bijzitter zijn. Zei'ji4er, m. = bijzitter, assessor.
anfilbren =
voorbeeld; ein
f.
= bijvooreen voorbeeld aanhalen; 6unt
boron=
beeld (6.
= bijv.); ntit gutent
geben = het goede voorbeeld geven; ein
an einem nebinen = een voorbeeld aan iem.
nemen. zonder voorbeeld, y ourbeeldeloos, ongekend, ongehoord. tlet'jPieW
Wife = bijvoorbeeld, als voorbeeld.
bel'iPrilttgen, ft. (f.) einem = iem. bijspringen
(te hulp komen).
ft. (f).) (beif3e, bid, biffe; beif3e!
n,
bel'fle
fen) = bijten; an die Knget aan den
haak bijten; tier ,unb bat mir (mid)in 3eixt
gebijfen = heeft mij in het been gebeten;
bie 8iibne ittfammen b. = de tanden op elkaar
bijten; nicb0 6u b. unb au brecben baben
diets te eten (te bikken) hebben; job are,
beif3en = in het zand of in het stof bijten;
ben ,Vetten bie iuttbe = de laatsten komen
er het slechtst af; et beif3t micb auf bey
,8unge = het bijt mij op de tong; icb bete
uticb auf bie i!ippett ik bijt mij op de lippen;
(bout Oetuiffeit u. ii.) knagen. bel'fienb = bijtend, stekend, scherp. tiet4erc4ett, f. =bij=bijttand, voortertje, tand. ,Zeijnam,
tand. Zeiffyinge, tn. = nijptang.
=
bijstand,
hulp;
helper; einem
Zeillanb,
iem. hulp verleenen; recbttictjer
teiften
= advocaat, rechtskundig raadsman; (bet
einem ,81-ueifampfe) = getuige, secondant; (ein
913ei'fianboetber, $1.=
otiift)
subsidie, onderstandsgelden.
betftec4Cit, ft. (f.) = bij den wind zeilen.
tietfteden, fcbtu. (b.) = in den zak steken;
gevangen zetten, inrekenen.
beilteftett, unr. (b.) einem = bijstaan, helpen,
alle zeilen
ondersteunen; atte Seget
taffen
in. = bijstander, helper.
bijzetten.
Zei'ftener, (geldelijke) onderstand, subsidle, bijdrage. tiet'jtenern, fcbtu. (b.) = bijdragen Ott = voor).
bet'jtintmen, fcblv. (b.) einem = instemmen
met, zich y our iems. meening verklaren.
Zet i ftrtiO, nt. = komma.
Zettrag, in. —e6, trace = bijdrage, aandeel.
betragen, ft. (b.) 6u etlu. =bijdragen; deelnemen aan; bevorderen. Zetra0anteti,
= bijdrage, aandeel in de kosten. be:
tra04ftir4tig = belastingschuldig.
bei t treitiett, ft. ((j.) = doers inkomen, binnenhalen, inkasseeren, innen (Scbutben 6. O.);
(bct Tg itb)samendrijven. Zeilreibung,
inkasseering.
tietreten, ft. (1.) = (ether aneinung) omhelzen,
instemmen met, meegaan met, zijn adhezie
schenken; (einem Zertrage) toetreden tot;
(einer (refelifcbaft) zich aansluiten bij, lid warden
van. Zeilritt, -= instemming, goedkeuring, toetreding, deelneming.
voorloopige uitspraak.
13e-hate-if,
Zetituagen, in. = bijwagen.
bijwerpen, bijvoegen.
beilverfett, ft. (ti.)
t4etIvert, f. = bijwerk.
icOni. (h.) ether S-acbe=bijwonen,
bijzijn; (einem) einen zijn.
tegenwoordig zijn
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Zettuort, f. = bijvoeglijk naamwoord, adjecals adjectief, bijvoeglijk.
tief. beit iviirtfir4
bijtellen, meetellen,
fcbtn. (b.)
meerekenen.
tie-1004e, = bijtend vocht, bijtsvocht.
Zeii3e, in. = bijts, het bijtsen ; bijtend middel,
sterk water; de gezamenlijke honden en vogels voor de jacht op roofvogels; in bie
bringen = in de bijts zetten.
Zetaeicijen, f. = (itn Uctiatien) bijteeken; (in
ber MIR) kruis of mol.
Zeiai eifen, f. = bijtsijzer.
beivilen = bijtijds, tijdig; op tijd.
beiraen, fcbtp . (b.) = bijtsen, uitbijten, uitbranden, looien; (Tabaf) sausen ; weeken ; (met
roofvogels) jagen. beano bijtend, uitbijtend, uitbrandend.
Zel'3euge, nt. = notarieel getuige.
aie131 4unb, m. = speurhond. ZeiOufe, =
looierskuip. Zeiotittet, f. = bijtmiddel,
bijtend middel.
beial gen, fcbtn. (b.) = bejagen.
fcbtu. (b.) bevestigen, toestemmend
beantwoorden, ja zeggen op. tniaitynb =
bevestigend.
beiatmt = bejaard, oud, op leeftijd.
= bevestiging. 23ejai4unt0=
eia.'4ung,
fall, m. = bevestigende zin.
beiantintern, fcbtu. (tj.) = bejammeren, beklagen, betreuren. beiantIttertOtvert, =tuiir:
big = beklagenswaardig, betreurenswaardig.
beratlett, fcbin. (b.) = bekalken, met kalk
bestrijken.
befiintipfen, fcbtn. (b.) = bestrijden, bevechten.
befannt' bekend; riibmticb = met roem
of roemrijk bekend, beroemd; er ift mir b. =
hij is mij bekend; ein Oefannter bon mir =
een kennis van mij ; tuar niemanb 3efannte
ba = er was daar geen enkele kennis; icb bin
ik ben hier vreemd, niet
bier nicbt befannt
bekend; ficb mit einem b. madjen od. mit einem
laerben = kennis maken met iem.; einen
mit einem b. nmeben = iem. met iem. bekend
maken of iem. aan iem. voorstellen. befantti=
termafgn = befanntlicf). Zefannti tyit, lu. =
bekendheid. befanntlict) = zooals men weet;
zooals bekend is; men weet, dat tlefannti=
mar4uttg, in. = bekendmaking, kennisgeving,
aankondiging, publicatie, Zefanntlebaft, Ia.
—, —en = kennis, bekende; Winn Oben Cie
(od. 0. mit ibm) gemacbt?= wanneer
feine
hebt u kennis met hem gemaakt?
befan'ten, fcbin. (4.) = bekanten, met kant
versieren.
befalrOen, fcbtn. (4.) (Niunte) = toppen, bekappen.
befetyren, fcbtu. (b.) = bekeeren. Zefetyrunn,
tn. —, —en =bekeering.ZeretyrunOanftatt,
= zendelings-, bekeeringsgenootschap,
missie. ZefeirrunOcifer m., :fur4t, =
bekeeringsijver.
beren'nen, unr. (b.) = bekennen, belijden;
erkennen; (arbe) bekennen; fish 3u einer
Netigion = een godsdienst (openlijk) belijden; id) befenne mid) au etlu. = ik beken
mij aan iets schuldig, deelgenoot; icb befenne
embfangen 3tt baben od. idj befenne mid) aunt
g inWange = ik erken de ontvangst (van...).
= bekenner, belijder; tbuarb
Zeren'tter,
= Eduard de Belijder. tiefenntittW,
ber
= bekentenis; belijdenis.
f. —f e,
= belijdenisschrift, gefeitut'nfOltrift,
loofsboek.

betiimutern.
befielen, fcbtro. (tj.) = (ein Atabier) bepennen.
beffa'gen, fcbiu. (tj.) = beklagen, betreuren;
ficb bei einem iiber etin. b. = bid iem. over
iets klagen. bettai nenftert, =
beklagenswaardig, te beklagen, te betreuren.
Zettag i te(r), =beklaagde, aangeklaagde.
beffati fiten, fcbtu. (tj.) = (einen) toejuichen
(met handgeklap); bepraten, bebabbelen, bekletsen.
beffe'ben, fcbtu. (b.) = beplakken; [kleven].
beftecrett, beftect'fen, fcbin. (b.) = bekladden,
bevlekken, bemorsen.
= wortel schieten, be[beftei'ben, ft.
klijven].
betiet'ben, fcbin. (b.) (be)kleeden, bedekken,
behangen, bekleeden, vervullen; (ein Tau)
omwoelen.
beffei'ftern, fcbtn. (b.) = bestijfselen, stijfselen.
bettentimen, fcbtu. u. ft. (tj.) beklemmen,
drukken, benauwen. Zeftent'utung, tn. —,
—en = beklemdheid, beklemming, benauwdheid.
infietlern, fcbin. (tj.) = beklauteren.
bertinlett, fc4tn. (0.) = aan elkaar voegen,
vastklinken.
beffontItten = beklemd, benauwd. Zettortf=
menbeit, to. beklemdheid, benauwdheid,
gedruktheid.
befloVfen, fcbtu. (b.) = bekloppen, aankloppen,
percuteeren.
befnatvbern, fcbtu. (b.) = beknabbelen, beknagen.
betnetpen fic4, fcbtn. (b.) = zich een roes
drinken.
beiont'men, ft. (b.) = krijgen, ontvangen,
= scheuren, barsten;
verkrijgen; einen 9tif3
ettn. au Oeficbt b. iets te zien krijgen,
bemerken; ben Scbnui)fen b. = kou vatten,
verkouden worden; eitten gorb = een blauwtje
loopen; fatt b. = genoeg van iets hebben, iets zat zijn; bee. (f.) = bekomen, bevallen; [gedijen]; inobt befonune eI .c 'sfittett od. Inobt
befinittif = wel bekome het U. bail-turn':
tiff) = goed bekomend.
beforlett, fd)tv. (tj.) = kurken; (ein Wet) van
kurken voorzien.
betij i ftigen, fcbtu. (tj.) = voeden, onderhouden,
den kost geven, verplegen. ZetiVftigung,
tn. = kost, voeding, onderhoud.
tiefraftigett, fcbtu. (ti.) = bekrachtigen, bevestigen; wettigen; [versterken]; eibticb (mit
einem gibe) b. = onder eede bevestigen.
friiftiflung, tn. = bevestiging, bekrachtiging,
homologatie. Zetriifi tiguttOseib, nt. = bevestigingseed.
befran'3en, fcbin. (b.) = bekransen, versieren
(met groen, bloemen enz.).
tiefrati vn, fcbin. (tj.) = bekrabben, bekrassen.
berrei'ben, fcbin. (t.) = met krijt bestrijken,
krijt aan (iets) doen.
befren'aen, fcbin. (b.) = met een kruis teekenen (eine 9-tote a. o.); fir4 = een kruis
maken, zich zegenen.
befrie'clien, fi. (b.) = bekruipen, kruipen op
of over.
befrie'gen, ficbin. (b.) = beoorlogen.
infriti teht, fcbtn. (b.) = critizeeren, bevitten,
vitten op.
befrit'vitt, fcb tn. (b.) =bekrabbelen, knoeien op.
befriintinetn, fcbtu. (tj.) = bekruimelen.
befriti ften, fcbin. (b.) = om-, overkorsten.
bedroeven,
befiimintent, fcbin. (b.) einen
bekommeren, verdriet doen; ficb iiber env. od.
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einen b. = zich over iets of iem. bezorgd,
ongerust maken, bedroeven; fist um env. od.
einen b. = zich aan iets of iem. gelegen laten
liggen, zich met iets of iem. bemoeien, inlaten.
Zeriint'nternW, iu. --fie = bekommering,
zorg, kommer, verdriet.
beran'bett, fcbtu. (b.) = verklaren; te kennen
geven, aan den dag leggen; betuigen; getuigen van.
betii'Metn, iv. (tj.) = belachen, glimlachen
om. betaIten, fMn. (b.) belachen, lachen om.
beta'stenfvert = belachelijk.
beta'ben, fcbin. u. ft. (b.) = beladen, belasten,
overladen.
—(e)
loge = belegstuk, overZetag',
dekking; laag (bv. op de tong); [ook voor
Zeteg: bewijsstuk]. Zeta'nerer, - =
belegeraar. beia'nern, fcbtu. (1).) = belegeren;
(einen mit ettu.) aanhoudend lastig vallen.
Zeta'aerung, iv. = beleg, belegering. Zeta':
nerunOmiime, = noodmunt (tijdens
een beleg). Zeta'nerutt0Auftanb, m. = staat
van beleg; in Z. (ber)feten = ergens den staat
van beleg afkondigen.
Zetang', m. bon Z. = van belang,
gewichtig. betani gen, fcbtn. (tj.) = (nor (ericbt
od. gericbtticb) gerechtelijk vervolgen; aanbelangen, betreffen. betattg'W = onbelangrijk,
zonder belang of gewicht. beterng'reir4 =
belangrijk, van belang.
betalrpen, fc4tu. (b.) = met lappen behangen
(ben Satb). belappti (bon Zs'agbbunben)= met
lange overhangende bovenlip.
betaffett, ft. (b.) = laten blijven, laten rusten,
laten voortduren; (einen in feinem Waite) laten.
befallen, fcbtu. (b.) = belasten, beladen, bevrachten; bezwaren. betii'ftigen, 4WD. (b.)
einen = lastig vallen, hinderen. Zeta' Rung,
—, —en = bevrachting. Zeta'jtUnr03Ciine,
10. = getuige a charge.
betatlen, fcbin. (b.) = belatten, met latten
betimmeren.
betau'ben, fcbiu. (b.) = met loof bedekken;
firb = bladeren krijgen; bit* betaubt =
dicht bebladerd.
belau'ern, fcbru. (4.) = beloeren, bespieden.
Zetauf, —(e) = beloop, bedrag. befau':
fen, ft. (tj.) = beloopen, bezoeken; beslaan,
dof worden; dekken, bespringen; firt) b. =
bedragen, beloopen; bie linfoften b. ficb auf
100 Zater = bedragen 100 daalder; (zich)
paren.
betau'frtyn, fcbtu. (b.) = beluisteren, bespieden.
bete'bett, fcbin. (b.) = beleven, bezielen; doen
opleven, verlevendigen; Inieber b. = doen
herleven; jemanb toffnuttgett neu = iems.
hoop weer opwekken. belebt' = levend, bezield;
ein betebte Stabtbiertet = een drukke wijk.
= bezieling, levendigheid;
Zeiebt'Oeit,
drukte. liefelmna, in. opwekking tot het
leven, levendmaking. Zele'buntOberfuck
m. = poging om het leven weer op te wekken.
belikken.
befeclen, fcbtn. (b.)
Zeteg', —e = bewijs, (bewijs)stuk,
document; kwitantie; voorbeeld. Zele'ne, f. =
belegsel, boordsel.
I. betei gett = gelegen (geregen).
II. bete'gen, fcbru. (b.) mit = beleggen, bedekken
met, voorzien van ; mit Vlbgaben b. = belasting leggen op; (mit efnent stamen) noemen,
qualificeeren; mit Strafe b. = straf opleggen;
= troepen in een
eine Stabt mit Trunnen
= beslag leggen
stad leggen; mit 93efcbtag
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op; (eine atecbnung) staven, waar maken; (eine
%uqage mit Steffen) bewijzen, staven; (einen
Vat, eine )3eitung) bespreken; (eitt Stotteg)
zich opgeven voor, zich inschrij ven voor; dekken.
Zeferftelle, = bewijsplaats. belegf = beslagen (bon her 8unge); eine betegte Stimme =
een bedekte, gedempte, Joffe stem; betegte
Oriitcben = broodje met iets er op.
Dete4'nen, fcbin. (t.) = met een leen begiftigen,
beleenen; [hypotheek geven op].
befeWren, fcbin. (tj.) = onderrichten, inlichten
(einen fiber etin. iem. omtrent iets); ficb b.
taffen = met zich laten praten, reden verstaan; einen eine?, Zeffern b. = iem. de oogen
openen, uit den droom helpen, beter inlichten.
befeb'renb = leerzaam.
zwaarlijvig, gezet, corpulent. Ze:
beteibt'
= zwaarlijvigheid, gezetheid,
teibt*it,
corpulentie.
met een lijftocht
beteib'Or4tigen, fcbru. (b.)
begiftigen.
betei'bigen, fcbiu. (1).) = beleedigen; krenken;
kwetsen; pijnlijk aandoen. Zelabigung, =
beleediging.
betetjnen.
beteilyn
[belentlitertt, 1cbru. (b.) = beetnemen; intent':
Inert = suf, onhandig.]
Zetentnit', m. —en, —en = belemniet: dondersteen.
bete' f en belezen: ein betefener Mann; betel en
in ettn. fan. Zetelettnett, Yu. = belezenheid.
Zeteta'ne, —n = bel-etage, eerste
verdieping.
beICUM'teit, fcbtu. (b.) = verlichten; ophelderen,
in het licht stellen, opklaren; van nabij beschouwen. Zeteutt i tung, Yu. verlichting;
opheldering.
beteum'ben, beteuIttunben, fcbto. (b.) = in
(goeden of kwaden) roep brengen; ftbet be=
teumbet = te slechter naam en faam bekend.
°Went, 10). (b.) = keffen, blaffen; brommen,
knorren.
Zet'gien, = Belgie. Zet'prier, =
Belg. Zeti gierin, to. = Belgische. banifrn =
Belgisch.
= Belgrade.
Zet'grab, f.
= Belial, duivel.
Detie'ben, fcbtn. (b.) = believen, wenschen,
willen; Cie nocb eine Zaffe? = belieft,
wenscht U nog een kopje ? Cie b. 3u fcberen
U maakt gekheid; b. Ste beraufAufommen =
komt U asjeblieft boven; W(0 betiebt ((3tjnen)? =
wat wenscht U (wat is er van uw orders)?
tale betiebt? = watblief ? hate Z's'Onen betiebt
zooals U verkiest; betiebte ibm nit4t3u ant=
inorten = hij verkoos (bliefde) niet te antwoorden. Zetiebett, f. = believen, welge= naar believen, vrij,
vallen, zin; nacb
ad libitum; gan3 nacb rcabrem
= geheel
naar uw einen zin;
ftebt in Zs'brent
=
het is aan U overgelaten. betie'big = naar
verkiezing, willekeurig; eine betiebige
8abt = een willekeurige lijn, een willekeurig
getal; 3u jeber betiebigen Stunbe = op elk
uur. betiebt (bet) = gehefd, bernind, gezocht,
gewild.
= Belisarius.
Zelifar, in.
fcbiu. (b.) = bedriegen, misleiden,
bedotten.
= belladonna, wolfkers.
Zeltabon'tta,
bet'ten, fcbin. (b.) = blaffen, keffen, bassen.
--en, —en = bellettrist, geletZeltetrifti ,
bellettrie, fraaie
terde. ZeUetri'ftif, tu.
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letteren. befietaftifc0 = bellettristisch, tot
de fraaie letteren behoorende.
Zelfbant-met, m. = belhamel (in eig. bet.).
beio'bett, befo'bigen, fcbto. (b.) = prijzen,
= loffelijk
loven. Ze10'biguntOfe4reiben,
schrijven. [betobt'
bovenvermeld].
beloirnett, rcbto. (b.) = beloonen. Zetobinuttn,
iv. —, —en = belooning.
= de
Zeit, in.: ber Orof3e unb ber fteine
Groote en de Kleine Belt.
baud-Oen, fcbiu. (l.) -= bedotten, bedriegen.
betit'nen, rt. (b.) = beliegen, leugens op de
mouw spelden.
betultigen, fcbio. (b.) = vermaken, onderhouden , amuzeeren. befit:ft-14mb = vermakelijk, amuzant. Zein'itinung, iv. = vermaak,
vermakelijkheid, amuzement.
belvedere.
Zeibebe're f.
bentiicblinen ficb, rcbiu. (b.) ricer Sacbe = zich
van jets meester maken, jets bemachtigen,
vermeesteren. Zetniittligung, = bemachtiging, vermeestering.
fcbte. (tj.) = bedillen, bevitten,
critizeeren, aanmerkingen maken op.
beschilderen.
bemalett, rcbto. (O.)
bentan'netn, rcbiti. (tj.) = bedillen, bevitten,
aantnerkingen maken op.
bentan'tten, fc*. (1.) = (ein ctiiff) bemannen.
Zeman'ming, = bemanning, manschappen.
bentiin'tetn, fcbtu. (b.) = bemantelen, bewimpelen, vergoelijken, verbloemen, een (mooien)
glimp geven ; (etc gittb) wettigen.
bemaus ern, rcbto. (9.) = bemuren, ommuren.
bentani fen, fcbto. (tj.) = bestelen, (iem. kleinigheden) ontfutselen.
beutel'itent, fcbtu. (tj.) = vermeesteren, overmannen, overwinnen, overmeesteren; WI)
einer ace= zich van jets meester maken.
benteiff;etit, fcbtro. (b.) = met den beitel bewerken , cizeleeren.
bemet'bet = gemeld, bovengenoemd, bovenvermeld.
benten'nen 144, fcbbo. (9.) = zich bemoeien,
zich afgeven.
benteabar = merkbaar, zichtbaar; fief) b.
macben = zich laten merken of waarnemen.
benterleu, rcbtv. (9.) =--- bemerken, gewaar
worden, opmerken; aanmerken, doen opmerken; opteekenen, noteeren. benter'rentuert =
opmerkenswaardig, opmerkelijk. bemerti:
ticb = op te merken; einem ettb. b. macben =
mactien =
jets doen opmerken; fidj
zich laten zien, zich vertoonen. Zenterfung,
—, —en = waarneming, opmerking, aanmerking, nota, notitie.
benterfett, ft. = (af)meten, opmeten, opnemen.
bentitleiben, fcbiu. (b.) einen = medelijden
hebben met iem., iem. beklagen. bemititei:
benftiert, bemitleibunnOunr:
bin = beklagenswaardig.
bentitteit = bemiddeld, gegoed, in goeden
doen.
boterham.
--n
tient/nit,
bemo'nein, rcbto. (b.) foppen, besjoegelen.
bemook = bemost; bentoo(t6 ,attpt = oud
student.
bentii'ben, rcbto. (b.) einen = lastig
vallen, last veroorzaken ; barf icf die &tram
b. ? = mag ik u daarom lastig vallen; fief) =
zich moeite geven, zich inspannen, zijn best
doen (ethi. 5u tun ocl. fiir einen); ficb urn ethi.
b.
moeite doen om jets te krijgen (eine
etette, ein Vilbcben 5. Q3.); woken Ste ricb nicbt

berein b. ? = zoudt U (Diet) zoo goed willen
zijn binnen to komen? eifrig(rt) bemiibt rein=
al zijn best doen. Zentii'bung, --, —en =
poging, moeite; inspanning.
bentutlern, fcbtu. (tj.) einen = als een moeder
voor iem. zorgen; chaperonneeren.
bettaitibart = naburig, dichtbijzijnd.
bettartyriebtigen, fcbtio. (b.) einen bon etiv. =
inlichten, bericht zenden, waarschuwen.
narO iric4tigung0cOreiben, f. = adviesbrief,
informatiebrief.
(b.) einen = benadeelen,
benaOteiliqen,
schaden, nadeel of schade toebrengen.
betta'rfettt, fdjte. (b.) = benagelen, bespijkeren.
bena'gen, fcbin. (tj.) = beknagen.
[bena'men od. benamjen, rcbtr. (b.) = benoemen.] bettannt' = benoemd.
bettarbt' = met litteekens bedekt.
benctifc4ett, fcbto. (b.) ettb. = van jets snoepen.
= band, snoer, koord.
Zettbei,
antun = zich to goed doen.
ficb ein
bene'betn, fcWt). (tj.) = benevelen (eig. en fig.),
bedekken (met nevel); bedwelmen.
benebeten, rcbtu. (b.) = benedijen, zegenen,
zalig prijzen. Ze'nebift, m. = Benedictus.
Zenebifti'ncr, Benediktijner.
Zenebirtilterorbeitt, in. =Benediktijner orde.
Zetteficiant', Zettefiainnt', m. —en, —en =
weldoener. Zeneficiat', Zeneft3lat', nt. —en,
—en = beneficiant; beweldadigde. Zenefr:
cium, Zenefistunt, f. cia od. den
od. lien = beneficium, voordeel. Zettefi3', f.
—6, —e = benefiet, beneficevoorstelling o. d.
benefice-voorstelZeneft3'boritettung, in.
ling.
beneb'uten, ft. (b.) = (einem bie 9fugicbt, bie
,C;')offnung, ben item, bad kicbt) ont-, benemen; ber QBein bat On benommen = beneveld,
= zich gedragen, zich houbedwelmd; WO
den; er ineif3 ricb nicbt au = hij is met zijn
figuur verlegen; ricb mit einem b. = het met
iem. erns zien to worden. ZeitefYineit, T. =
gedrag, manier van doen, handelwijze; ric9 mit
einem lotr4en = 't met iem. erns worden.
benei'bett, fcbtb. (b.) einen (um etin. od. lumen
deer Sacbe, od. einem ettb.) = iem. (em jets
of jets) benijden. betteillenftert = benijdenswaardig.
betten'nen, unr. (tj.) = benoemen, noemen;
doopen; (8eit unb ert) bepalen, noemen.
benet'3en, fcbto. (tj.) bevochtigen, nat maken.
Zenon'fen, = Bengalen. Zettgale, m.
—n, —n = Bengaal, Bengalees. bencla t tifit =
Bengaalsch; bengalircber Eeerbaren = golf
van Bengalen.
Zen'flet, m. — = [knuppel], klepel; bengel,
slungel, lummel. ben'nelbaft = bengelachtig.
ben'aettt, ROW. (b.) (Mir re) = jassen, afslaan
met een stok.
—n = vrachtmand, korf;
[Zen'ne,
mandewagen.]
bettaligt, einer Sacbe b. rein = jets noodig
hebben; badenotigte = het benoodigde.
[ben'fc4en, rcbtv. (b.) (filbircb) = danken (na
het eten); zegenen].
benurAen, benittfen, 1c0tv. (b.) = gebruiken,
gebruik maken van, zijn voordeel doen met,
benutt(ig)en, aanwenden.
ZenAini, —(e) = benzine.
23en'3oe, f. od. tv. = benzoe (een welriekende hars). Zen'oetinftur, in., Zen':
3oetuaffer, f. = maagdemelk. Zeitofw, 1.
= benzol.
—(e) = benzolne. Zen301',
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beoffaitten, fc4io. (fj.) = waarnemen, beschouwen, nagaan; opmerken, waarnemen, merken;
in acht nemen, opvolgen, betrachten.
ad)ter, ni. = beschouwer. q3erth'itc4tuttg,
—, —en = waarneming enz. Zeotraittunl*= observatie-, verkenningscorps.
torOL
Zeob'arOtunnOtation, ie. = waarnemingsstation, observatorium.
beo4rt' = geoord.
(b.) = bevelen, bevel geven ;
beorbern,
einen irgenbibobin b. = afvaardigen, sturen;
bevel
gekregen hebben, bebeorbert rein
last zijn.
bepakken, beladen.
DO:lactett, fcit). (1).)
bepan'3ern, fcbin. (b.) = bepantseren.
ompalen, palissabelflatytett, fttio. (b.)
deeren, afpalen; stutten (met staken).
bepftan'aen, fchin. (fj.) = beplanten.
bepfterftern, fcbto. (b.) = bepleisteren; plaveien.
(b.) = (met planken) bebeOtan'ten,
kleeden, beplanken, betimmeren.
DeOtott'tett, fcbio. (b.) = (met vierk tegels)
bevloeren; met platen bedekken.
Deptatt'bern, fcbM. (b.) = bebabbelen, bepraten.
bepoliftertt, fcbin. (fj.) = opvullen, capitonneeren, met kussens voorzien.
Depur'pern, fcbtu. (b.) = purperen.
bequent' = gemaklievend, gemakzuchtig, gemakkelijk; passend, geschikt, aangenaam,
prettig; gaarne bereid; geriefelijk, gemakkelijk;
machen Sic e ficb = neem uw gemak, maak
het u gemakkelijk;
einem b. machen = iem.
op zijn gemak brengen; Wenn Zibnen b. ift =--als het u schikt; er ioobnt vitt = heel
geriefelijk; bet 9locr fitt b. = die jas zit gemakkelijk; bequemer 1inb = handzame wind.
beque/men fict, jAhl. (tj.) (au etin.) = zich (in
jets) schikken, zich (tot iets) leenen, zich
(naar iets) voegen, schikken. "Becutton'tfitfeit,
—, —en = gemakzucht, gemakkelijkheid;
gemak, geriefelijkheid; eine geiniffe
= zekere
= zooals het u het
plants; nadj ZOter
gemakkelijkst is. Zeque'ntunq, : nacb
=
gemakkelijk.
bectitiffen, fc4it). (tj.) = verfoelien.
beran'ben, beratti bern, fc4ho. (b.) = een rand
aan (jets) maken.
Dera0Ven, fc4io. (l.) = berapen (een muur);
betalen, opdokken.
beraifett, fcbio. (b.) = met een grasperk bedekken, met grasperk voorzien; ein icOtt
berafter 43t4 = een mooi grasperk.
beta ten, fc4tu. (b.) = (einen) raden , raad
geven; consulteeren; etio. od. Her etio. =over jets beraadslagen, delibereeren; fist] mit
einem iiber etiv. = met iem. over jets raadplegen, beraadslagen; beratenbe Stimme =
raadgevende stem. berat'fiVanen, Wm (b.) =
(fiber rho.) beraadslagen, beraden, overleggen.
—, —en = beraadslagIng,
Zeralung,
overweging, overleg, deliberatie.
berau'ben, fcbiro. (b.) since einer Sacbe = iem.
van jets berooven, ontdoen, ontblooten ; iem.
= berooving,
jets ontrooven. Zeratt'butto,
ontrooving, plundering.
berattAett, fcbto. (b.) = berooken, bedampen,
met rook vervullen of bedekken. beriittirbern,
fcbto. (b.) berooken; met reek doortrekken,
parfumeeren; ophemelen.
berau'fften, fttio. (4.) = bedrinken, dronken
maken; fici) t). = zich bedrinken, zich een

bergab.

roes drinken. beraulAettb = bedwelmend;
koppig.
— = Berber, Barbaresk;
Zer'ber, in.
Barbarijsch paard. Zerberei', to. = Barbarije.
= berberis.
Zer'beri, Zerberit'3e,
ber'berifo0 = Berbersch, Barbarijsch.
itenbar
=
berekenbaar,
schatbaar, te
beres
berekenen. bereripten, fcbM. (b.) = berekenen,
uitrekenen, beramen; opmaken; in rekening
brengen (einem etiv. au bem unb bein $reife b.);
[fir4 mit einem b. = met iem. de rekening
= berekening,
opmaken]. Zerecit'nung,
uitrekening, schatting.
berettlinen, fcbtp . (b.) = (einen 5u etio.) iem.
het recht tot jets geven of toekennen, machtigen ; berechtigt rein gerechtigd zijn; hie
Oerecbtigten = de rechthebbenden. Zerett'=
tigung, in. —, —en = recht, volmacht.
bere'ben, fobio. (b.) = bespreken, bepraten,
iem. tot jets
bebabbelen; einen Iu etio.
overhalen, overreden, bepraten; fist) =
bespreken, met elkaarbespreken. bereb'fam=
bespraakt, welbespraakt, welsprekend, woordenrijk. Zereb'fantfett, tn. — = welbespraaktheid, welsprekendheid. hereb y = welsprekend,
—, —en =
welbespraakt. Zeretung,
overreding, bespreking.
beregti = bewust, besproken; vermeld; ber
beregte tlegenftanb = de zaak in kwestie.
—e = gebied, domein,
Zereir4', m. v. f.
einer Runft= het gebied
sfeer; bereik; her
van een kunst; ba?:, gebiirt nicbt in meinen =
...tot mijn ressort; im 0. her Stimme =
binnen het bereik v. d. stem.
berei'Mern, fcWn. (lj.) = verrijken.
beret en, fcbin. (lj.) = hoepels doen om; met
rijp (rijm) bedekken, berijpen.
beret/men, fcbm. (b.) = herijmen.
bereti fen, fcbM. (b.) = bereizen, doorreizon,
bezoeken.
bereft' = bereid, gezind, klaar, voorbereid,
gereed.
I. beret/tett, fcbtu. (b.) = bereiden, gereed of
klaar maken, vervaardigen; voorbereiden;
bereiden, aandoen, veroorzaken (Rummer,
zich tot
ergnilgen 5 . 93.); ficb 5 u etio. b.
jets voorbereiden, zich voor jets klaar maken.
II. bereilett, ft. (b.) = berij pen; (een paard)
dresseeren.
bereiW = bereids, reeds. Zereit'fc4aft, =
gereedheid; Oetb in 0. baben = geld beschikbaar hebben; in 0. rein od. fteben = gereed
of bereid zijn; in B. tiegen = klaar liggen; in
O. batten = gereed houden. bereitluiltiq =
bereidwillig, geneigd, gezind.
feat, in. = bereidwilligheid, ijver.
beren'nen, fchio. (lj.) = berennen, bestormen.
Zerefi'na, iv. = Beresina.
bereu'ett, fcbm. (b.) etm. = jets berouwen, berouw over jets hebben.
'erg, —(e)S, —e = berg; hoop, stapel;
er ift ilber ate Oerge = hij is er van door;
tuft finb nod) nit fiber ben 93. = we zijn er
nog niet, we hebben alle moeilijkheden nog
niet overwonnen; bie .care ftanben mir au
Oerge = de haren rezen mij te berge; linter
bent Zierge batten mit ett p . = terughoudend
zijn met iets; linter hem Tierge inobnen audj
nod) Sleute = men moet niet meenen alleen
de wijsheid in pacht te hebben; ha fteben bie
Ccbfen am Berge = daar zitten we nu (en
stroom op.
kunnen niet verder); au Berg
bergab' = bergaf, naar beneden (ook
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mijnbouwschool. erg':
Zerg'afabemie,
steenaluin.
atattn, m.
bergantanifit = Bergamaskisch, van Bergamo.
—, —It == bergamot. Zer:
'Bergantate,
f. = bergamot-olie.
_gamut
tiergi ant04er, m. = wilde rabarber. Zero':
amt, 1. = mijnadministratie, mijnbestuur.
bergan' = bergop.
= mijnIlwerk
Zero' II admit, iv.; :arbeiter,
(of: -arbeid); -werker.
bergauf' = bergop.
Zerg' ban, m. ; :bautunbiger, in. = mijnilbouw; -bouwkundige.
Zerg'beantter, m. = ambtenaar in de mijnen.
tiergi beitiOner, tn.; :bran, f.; :but*, la. =
berglibewoner, -blauw (of: koperzuur); -kraai.
Zer'gegetb, 1., Zer'getoktt, m. = bergloon,
berggeld.
Der' gen, ft. (b.) (bu birgft, ex birgt ; burg ; barge
od. Burge; birg ! geborgen) = bergen, redden,
in veiligheid brengen, bezorgen. tier'ger,
=
bergBerger (ant Btranbe). 2er'gerer4t,
loon.
=
steenuil.
erg'fatyt,
erg' cute, ro.
vaart stroomop.
:fafan, m.; deft, 1. = bergllZerg sfalti,
storting; -fazant; -feest.
erg' 11 feftung, in.; :fett, f.; :fewer, f. =berglivesting; -talk; -vuur (of: signaalvuur).
Zergjeg, = hartstochtelijk bergbestijger.
Zerg' frei4eit, iv.; =gang, m. = mijnljbouwvrijheid; -gang (of: -ader).
Zerg'llgegenb, ,geift, = bergilstreek
(or. bergachtige str.); -geest (of: kabouter).
Zerg i genok in. = deelgenoot in de mijnen;
lid van een mijnwerkersgenootschap. Zeta':
gefttinorner, nt. = jury-lid van de mijnreehtbank. "Berg'gelverffr4aft, = mijnmaatschappij. lierg'gta0, f. = rotskristal. Zero':
twat, m. = bergkam, bergrug. erg' gut,
t. delfstoffen. "Berglyttbe, berghelling.
'Zierg'4auPtmann, m. = mijninspecteur.
berg'413rit = zoo hoog als een berg.
lierg' bot3, 1.; :Witte, in. = bergilhout; -hut
(ook: mijndak).
ber gir4t, beri git; = bergachtig.
Zerglappe, in. = mijnwerkerspet of -muts.
Zergs ratle, lo. = wilde kat. Zernleffet,
= door bergen ingesloten dal, keteldal.
= bergketen. Zierglnappe,
Zerg'fette,
nt. = mijnwerker. liergIna4pfc4aft,
=
mijnwerkersvereeniging. ZergluPfer, 1. =
gedegen koper. erg'f-uppe, in. = bergtop.
'Berglaite = Oergteite. bergliittfig = op
mijnwerkersmanier. 'BergleOne, ergleite,
= berghelling. berg'ntiinnifc4 = berg=
= marmot. Zeta':
taufig. 9tEkerg'mau,
meifter,
= mijndirecteur. tierginnmpbe,
= bergnimf. "Bergqii, 1. = petroleum.
m. = bergpas.
eft), 1. =
asfalt. lierginebigt, in. = Bergrede; preek
voor mijnwerkers. Zero'rec4t, mijnrecht.
'Berg'rei4ett, in. = mijnwerkerszang, Alpenlied.
-rutfrO, in. = bergilrug;
Zero' riirten,
-verschuiving.
tierg'faiten, $1. = mijnzaken.
Zerg' II fattei, m.; :fc4icift, :friOnc4t, =
bergilzadel (uitpuilende bergrug); -laag (ook:
overwerk in de mijn); -kloof (of: ravijn).
= versteende zeeslak, amtierg'fitnede,
moniet. lierg'frijotte, nt. = Bergschot, Hoog-

beriten.

lander. Zerg'fMreiber, m. = mijnklerk.
lierg'fitute, in. = mijnbouwschool. berg':
fc4iiffig = steenachtig, steenig.
Zero' II WO, Winer, m.; :ftrafg', =
berglIspits, -bestijger (ouk: mijnbaas); -weg
(ook: Bergstrasse: weg of district tusschen
Darmstadt en Heidelberg).
:ftur3, m. = bergil stroom;
'Berg' II ftront,
-storting.
=
mijnziekte. liern'teer,
Zerg'ittr4t,
bergteer, bergpek; pissasfalt.
= berging.
Zer'gnng,
ZergItnfri)titt, 1.= zinksulfaat. bergunler =
bergaf. Zerfrtuarbein, nt. = mijnessayeur.
Zergluaffer, f. = bergwater, bergstroorn,
water in de mijn. Zergluerf, mijn (in
exploitatie). 23ergluefen, f. = mijnwezen;
mijnbestuur. Zerg'3efmte, m. = mijntiende.
—e = verslag, bericht,
tieritit', in.
kennisgeving; taut 0. = volgens advies;
erftatten = verslag geven, doen, uitbrengen.
= (einem etin.) berichten,
berid)len,
mededeelen, melden; verslag geven over;
(einen) inlichten; einen fatfcb, xect)t = iem.
verkeerd, juist inlichten; (Ttiinafcbeiben) vereffenen, adjusteeren. erir4 erftatter, m. =
verslaggever.
beriOtigen, fdjiu. (b.) = verbeteren, rectificeeren; (ein Oefct)aft) regelen; (einen ,anbet)
bijleggen, in orde brengen; (eine Si*ttb) vereffenen, regelen. 'Berit# tigungObogen, m. =
proefblad, proefvel. 1eric4O'brief, m. =
adviesbrief.
= beruiken.
berielt en, ft.
beriefetn, fc0iu. (.0.) = groeven, ribben, canneleeren.
(b.) = besproeien; bevloeien.
beriejetn,
= bevloeiing, irrigatie.
Zeriefeiung,
= Oert*.
berin'bett, fc0hi. (b.) = be- of omschorsen.
—(e) —e = omgeving.
'Bering',
Zeritt', m. = district (voor een bereden opzichter); korporaalschap, rot, sappeursbrigade. beritlett = bereden.
kemelsgaren, barkan.
—(e)
Berlan,
Zertin', = Berlijn. /3erti'ne, tn. —, =
Berline (een rijtuig). Zerillter Berlijnsch,
Berlijner. Zerti1terbian, 1. = Pruisisch blauw.
bertiltifcb = Berlijnsch.
snuisterij, versiersel,
Zerfoe're, in. —, —n
horlogekettingversiersel.
—n = berm, walrand.
'Berme,
Zermuibt10(infein), Zermu'b en, $E. = Bermuda's.
tern, = Bern. bernerif04 = Bernsch.
= Bernard. 'Bernbarbi':
1ern1 4arb, m.
ner, m. = Bernardijner (monnik); St.-Bernardshond.
= barnsteen, amber.
"Berniftein, m.
= barnsteenarbeid,
Zern'fteinarbeit,
-werk. berniteinern = barnsteenen.
fteinfang, m., :fifc4erei, in. = barnsteenvisscherij. "Bern ifteinfiiure,
= barnsteen= barnsteenen
zuur. 'Bertrfteinfpitle,
sigarenpijpje.
bero'ften, fcbin. (f.) = roesten, verroesten;
= met roest bedekken.
Zerfck Zerfick nt. = ftrf4
- = Berserker, een woest
"Berfer' fer,
krijgsman.
beriftett, ft. (f.) (bit berfteft od. birft, ex berftet
od. birft; barft, borft od. berftete; bOrite; birft!
geborften) barsten, bersten, springen, splijten;
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23eitbeinigung.

bur 2acben berften (tuotten) = (bijna) barsten befatiten, fcbin. (b.) = besnaren ; mart befaitet =
fijn (of teer) besnaard.
van 't lachen.
tiefaltten, fcbin. (tj.) = bezaaien, bezaden;
= Bertha.
TICV't(b)a,
bevruchten.
=
Bertrand.
Zer'trant,
—e = bezaan.
Zefan', m.
beriittitint = berucht.
beriiefett, fcbtu. (b.) = (since oget) vangen; befatt'bett, fcbin. (b.) = bezanden, met zand
bedekken.
fig. verrassen, verschalken, snappen, beetZiefaniflagne, tn. = bezaansvlag.
nemen.
beriictlirtinett, fc0i-o. (b.) = acht slaan op, befattrtigen, fe0iv. (b.) = sussen, zachter
stemmen, kalmeeren.
in 't oog houden, rekening houden met, letten
f.; =lbattb,
op, in aanmerking nemen. Zeriietifir4tiqung, Zefan'llutaft, in.; :vatic,
in. = bezaansilmast; -ra; -zeil; -want.
in. = het in-aanmerking-nemen; miter B. bet
limitdnbe = de omstandigheden in aanmer- ZOO', m. = belegsel, bezetsel, garneering.
Zefatillattb, f. = garneerband, lint. Zefat':.
king genomen.
bezetting, garnizoen; bemanning.
Zerttf, m. —(eA —e = roeping, vocatie; ping,
beroep, ambt, ambacht; icb finbe, fpiire (ftibte) befaujen jilt, ft. (tj.) = zich bezuipen, zich
feinen itjn au tuatnen = ik voel geen roe- dronken drinken; befoffen = bezopen.
befc4Ci'bigett, fcbin. (b.) = beschadigen, bederping enz.
berttlett, ft. (b.) = oproepen, bijeenroepen; ven; havenen; fir4 b. = zich bezeeren.
beroepen, aanstellen; fiifj b. auf einen od. I. befr4affen, fcbtn. (tj.) = verschaffen, aanbrengen, bezorgen.
air). = zich op iem. of iets beroepen; een
beroep doen op; biete finb b. abet hien* finb II. befataffett = gesteld, gelegen, geschapen;
itb bin bon %atm: fo -= dat is zoo mijn
= velen zijn geroepen, maar weinatuur, mijn aard of ik ben nu eenmaal van
nigen (zijn) uitverkoren; icb fit* midj nicbt
natuur zoo; ift fcbtecbt mit -Him = het is
baau b. = ik voel mij daartoe niet geroepen.
ZerttNs arbeit, = beroepsbezigheid. be= slecht met hem gesteld; bie Sacbe ift fob. =
de
zaak is zoo gelegen. Zefrballettinit, tn. =
ruN g ittiiflig = beroeps-, het beroep betreffend;
gesteldheid, natuur, hoedanigheid, toestand,
etin. b. betreiben = zijn beroep van iets maken.
aard ; nacb B. bet tintitanbe = naar (den aard
= beroepsreis, tournée.
93eruN greife,
rttN'tvibrig = in strijd met een beroep. der) omstandigheden. liefc4affettlyittquort,
adjectief.
Zent'fitug, —, —en = oproeping, bijeen(b.) = van een schacht voorroeping; beroep, benoeming; beroep, appel; beflijaften,
zien; monteeren (een geweer bijv.).
eintegen = appel aanteekenen, in appel
- nericiit, f. = hof van appel. befr4iiftigett, fcbtu. (t.) = bezig houden, in
gaan. Zerujung O
berit'Inn, fcbtn. (tj.) berusten, steunen; 't werk hebben, gebruiken ; ficb mit ettn. b. =
zich met iets bezighouden; (mit ettu.)
blijven; feine Witgage ben* auf bet ffteinung
tiqt rein = (met jets) bezig zijn; bezigheden
zijn uitspraak berust op de meebaf3...
rein = bij iem. werkhebben; bei einem
ning, dat...; tuir bioften ed babei tart en =
—,
zaam, in 't werk zijn. Zefstiirtioutto,
we zullen het daarbij laten (blijven); taffen
—en
=
bezigheid.
auf
ficb
b.
=
laat
de
zaak
rusten
Sic bie
fcbtu. (b.) = beschamen, beschaamd
of blauw blauw. beru'Oigett, d1). (b.) =
maken; overtreffen; [taken].
geruststellen, kalmeeren, doen bedaren, tot
bedaren brengen; ficb bei ettn. b. = zich bij befttatlen, fcbiro. (b.) = beschaduwen, overschaduwen; verdonkeren, verduisteren.
iets neerleggen, in iets genoegen nemen.
belasting opleggen.]
liertOigung, in. = geruststelling, kalmee- [befr4at'3ett, fcbin. (tj.)
befr4att'ett, fcbtu. (b.) = beschouwen, bezichring; troost.
rberii4mett, fcWv. (0.) = roemen; fir4 b. = tigen, onderzoeken. befMaulici) = beschouwend, bespiegelend. tiefc4attliWeit, iv. =
rich beroemen.] beriifnut iberoemd, ver—, —en = be- bespiegeling, contemplatie.
maard. Zeriitintt'4eit,
= bescheid, antm. —(e*
roemdheid.
beriifyrett, fcbiu. (b.) = aanroeren, aanraken, woord; beslissing, besluit; inlichting, kennis,
iniffen = overal
ervarenheid; auf atted
betasten; aanroeren, aanstippen, vermelden;
een antwoord op hebben; bie adje bat ibren
betreffen, aangaan; etin. nut obenbin =
= de zaak heeft haar beslag; btd auf
iets maar even, terloops, in 't voorbijgaan
= tot nader order; idj Weil; bier
lveitern
aanroeren of vermelden; angenebnt b. = aanfeinen = ik weet bier geen weg of ik ben
genaam aandoen; bie ttreme b. fidj = de
hier vreemd of ik ben niet op de hoogte;
uitersten raken elkaar. beriibr'tent-taj;en =
einem T. tun = iem. bescheid doen, met iem.
zooals gemeld is. Zeriityrunn, tn. aanradrinken. befitei'ben, ft. (b.) = bescheiden,
king, voeling, contact; mit einem in T. font=
bescheren,
schenken, verleenen; antwoorden;
men = met iem. in aanraking komen; 0. mit
ontbieden, bescheiden ; einen abfcbtiigticb b. =
einem fiabeit = met iem. in betrekking, veriem. een weigerend antwoord geven; einen
binding staan.
tieriityrtin011 tittle, in.; zpittift, in. = raak I - hot Oeticbt b. = iem. dagvaarden; fir4 b. =
zich tevreden stellen, zich vergenoegen;
lijn; -punt (oolc fig.: punt van aanraking).
befMeibe micb mit bem (od. beffen) =
berui fiett, (b.) = beroeten, met roet
ik vergenoeg mij met dat, wat befebeibett =
besmeren.
bescheiden, nederig. tiefitei'bentfiri) = be—(e* —e = beril(steen).
scheiden, nederig.
Def. = befortber.
befab'bern, fcbtu. (b.) = bezeveren, bekwijlen. befeini'nett, ft. (lj.) = beschijnen, bestralen,
verlichten.
Maim, fcbtn. (tj.) = bezaaien, bestrooien.
befai gen, fcbtu. (b.) = zeggen, meenen; betee- befeiviittiqett, fcbto. (b.) = betuigen, verklaren,
erkennen. Zefr4el'nigung, to. = verklaring,
kenen, bedoelen, aangeven. Want = gemeld,
attest; ontvangbewijs, kwitantie.
gezegd. befaq'termafien = (zoo)als gezegd (is).
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befrOeillen, ft. (ti.) = beschijten.
beftteni feit, fcblv. (b.) = (einen) begiftigen,
bedeelen, geschenk(en) geven.
tiefrOe'ren, ft. (b.) = (be)scheren. befite'ren,
ft4t-u. (4.) einem = bescheren, schenken, bedenken, ten deel doen vallen; befcbert
befornmen = jets ten geschenke krijgen. Vie:
friyfr rung, = uitdeeling van geschenken
(vooral met Kerstmis), (lierst)geschenk; wat
men iem. toegedacht heeft; eine fcbiine 93! =-een mooi ding! een mooie geschiedenis! be
= daar heb je 't al! dat is
baben toir bie
= daar ligt
wat moois! be tiegt bie gang
de heele rommel.
befiticifett, fcbio. (b.) = afgevaardigen zenden
naar (ben WeicbUag 5. 93.); waren zenden
naar of op; regelen, orde stellen op (fein
,f)auk 5. a).
beiceinen, ftbit). (b.) = (91aber) beslaan,
ijzeren banden leggen om; met rails beleggen.
befritiefgn, ft. (b.) = beschieten, schieten op.
befitiffbar = bevaarbaar. befitiffen,
---,
(b.) = bevaren, bezeilen. Zefitiffung,
--en = het bevaren.
befttit'fen, fcbin. (b.) = met riet (schelf) bedekken, begroeien.
beftifitn'metn, fcbto. (f.) = beschimmelen.
befictittOrfett, fcblu. (tj.) = beschimpen, beleedigen, bespotten, smaden.
befCiti bellt, fcbto. (b.) = betengelen (ein Zed)).
befrOir'uten, fc4i-u. (4.) = beschermen, beschutten.
fiefc4fafen, ft. (b.) = beslapen, slapen bij;
ettu. b. = zich op jets beslapen, er nog eens
rustig over nadenken.
93eftWag', m. = beslag, monteering; l3. auf
&to. tegen, etlo. mit betegen od. rho. in O.
ne4men = beslag op jets leggen of jets in
beslag nemen; [slag, soort]. befctita'Ren, It.
(tj.) = beslaan; monteeren; bekleeden; in einer
etc4e gut 4. fein = in jets goed beslagen,
goed thuis zijn; (bie Segel) reven, innemen;
mit %rreft b. = in beslag nemen. beiCagen
(I.) = beslaan; bad enfter, bie eritie ift b. =
is beslagen. ZefrWagliafmte, = beslag,
in-beslag-neming.
befrOfei'dyn, ft. (b.) = bPsluipen, bespieden,
beloeren; bekruipen; bie urcbt belcbticb mid) =
de vrees bekroop mij.
befitieli ern, lcblo. (b.) = besluieren.
befitictiltigen, lcbin. (b.) = bespoedigen, verhaasten.
infittieLften, ft. (b.) = besluiten, een besluit
nemen, beslissen, eindigen; [omsluiten, sluiten].
,SefrOties -fter, m. — = keldermeester,
spijsverzorger; hofmeester. ZefrOtielgatt,
—, --nen = huishoudster.
besluit, beslissing; besluit, slot, einde; einen
fallen = een besluit nemen, besluiten;
miter = achter slot; in (tinter) feinem
fjaben = in bewaring of onder zijn berusting
hebben. befc4tufrfafjin (bon einer Zerfamm,
lung) = voltallig. Zefroinvitatme,
het besluiten.
befriptieten, fcbh). (b.) = bestrijken; besmeren, smerig maken.
[tiefrOmit'3ett, c4 tu. (4 . ) = vuil, morsig maken,
bevlekken.]
befrOmut'3en, fcblo. (b.) = bevuilen, vuil,
smerig maken.
beferinaulien, befrOnaujen, fcbto. (ti.) = besnuffelen.
snijplank.
=tirett, f.
Zefriptei'bellbanf,
VAN GELDEREN, Doilscli Woordenboek. I.
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93efripteilwOobe1, nt. = dunmes, ploegmes =
Zefriptetbenteffer, = (ook) schaaf- of
schraapmes.
befriptei'Den, ft. (b.) = besnijden, besnoeien;
(bie Oienenftiicte) van was en honing ontdoen;
(bie Zlibne) beknibbelen, bekorten, verminderen.
befe4atei'en, fcbio. (b.) = besneeuwen.
[Liefriptatett, fcbio. (l.) = bedriegen, beetnemen].
befititiplletn, befMnityPen, fc4i-u. (4.) = beknabbelen.
befrOniiffetn, befrbitup'pern, fcbtu. (b.) =
besnuffelen, beruiken.
Defitttil'ren, ic4iv. (4.) = van snoeren of
koorden voorzien.
[befc0'nen =] befAiYitigen, fcWp. (b.) =
vergoelijken, bewimpelen, verschoonen. tie=
fr4Oltigting, to. = vergoelijking.
Defitriinleitt, lcblv. (b.) = beperken, bepalen;
ficb b. auf einige Ttitteitungett = zich tot een
paar mededeelingen beperken. befttriinft =
bekrompen, beperkt; behoeftig;
tool-pen =
klein behuisd zijn.
—en = beperktheid, bekrompenheid, engheid;
—, —en =
behoeftigheid. Zefltriiiti funa,
beperking, inbinding, voorbehoud.
befrimilien, ft. (b.) = beschrijven, schrijvera
op; schilderen, afschilderen, teekenen, omschrijven. ZetcOrel'Oung, tu. —, --en = beschrijving, schildering, omschrijving.
tief*ci'en, ft. (b.) = beschreeuwen, schreeuwen tegen of over; (einen) iem. in een kwaden (soms ook: goeden) roep brengen, praatjes over iem. maken; (einen od. etto.) door to
veel roem de booze machten over iem. ofiets
inroepen; to veel goeds zeggen.
befrijrcii tett, ft. (b.) = bestappen, beschrijven;
(een weg) opgaan.
befttro i ten, fcbio. (b.) = afschaven, afranden,
afsnijden.
befitui tiett, fc4tu. (f.) schoeien, beschoeien,
van schoeisel voorzien; (palen) met ijzeren
spits beslaan.
befitut'bigen, Icbtu. (b.) einen ricer Sacbe =
beschuldigen, aanklagen. Zefitabigung,
tn. = beschuldiging.
befAmit'utefit, Icbto. (tj.) = beetnemen, to
pakken nemen, bedriegen, oplichten.
(b.) = met schubben bebefAulYpen,
dekken; foppen.
Defitiiti ten, fc4n). (h.) = begieten, overgieten,
overdekken, overgooien, overladen.
befitiitAen, fcbiu. (b.) = beschutten, bescherbescherming.
men. Zefrijiit'3uttg,
befithattO = gestaart.
befdituat3en, fcbio. (b.) = bepraten; overhalen; bebabbelen, bekletsen.
befattuei'fien, fcbiro. (b.) = bezweeten, met
zweet (bleed) bedekken.
u. f. = 93efc4i-uerbe.
13effifluer',
eittitierbe, iv. --en = moeite; bezwaar,
bedenking; klacht, grief; kwaal, last, gebrek,
ongemak; eine 93. anbringen = een klacht
inbrengen, indienen; filbren zich beklagen, klagen; bezwaar inbrengen. ZefrOtver'be,.
bud, =klachtenboek. Zefittueribefiibrer,
m. = klager. Zefr4Wer i befitrift, = bezwaarschrift. Zefittuer'betwil= vol bezwaren,
moeilijk. befebitie'ren, fcbio. (b.) = bezwaren,
zwaar maken; drukken op, zwaar liggen op; (een
last) leggen op; ficb (bei einem) fiber ebb. b. =
(bij iem.) over jets klagen. befrOwerfir4
7
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beffer.

lastig, vermoeiend, hinderlijk, moeilijk; einem in 0. nehmen = in bezit nemen = non etm.
iem. lastig vallen of zijn.
b. fatten od. fein
ergreifen, einen au bent 0. f4en od. trei,
—, —en = bezwaar; ben = uit het bezit stooten of verdrijven;
Zefittuerlic4teit,
vermoeienis, moeite, last, moeilijkheid. lie;
[int 0. fein = in staat zijn]. befitl'anAeigettb =
bezitten, in
fetittier'n0, tn. = Oefcbtnerbe.
bezittelijk. befie3en, ft. (u.)
befitfoirktigen, fchin. (h.) = tot bedaren bezit hebben, hebben; zitten op, innemen;
brengen, tot zwijgen brengen, sussen, stillen.
[fief) b. = zich beheerschen]. tlefit'aer, nt. =
befrinsbetn, fcbiv. (4.) = bedriegen, afzetten. bezitter, eigenaar. Zefitl'ergreifung,
= in-bezit-neming. Zefitrfiibig =
bef toin'nen, fcbto. (b.) = bevleugelen, vleu- nabute,
gels of wieken aandoen; vlug maken.
bezitgerechtigd. Zefitrfalt, nt. = genitief.
fitioingti = bevleugeld, gewiekt.
befit00 = zonder bezit, onvermogend. 9Se:
fitfrerbt, f. = recht van bezit. Zefitrftattb,
befriituttlti = bezweet.
befe4tvii'ren, ft. (h.) = bezweren, beeedigen,
= eigenaarschap; staat van bezit. Zefitr,
bezweren, smeeken; oproepen.
.. turner: = eigendom, bezitting =
OM,
befeelett, fcbin. (h.) = bezielen, met leven Zefit3unn, in. —, en.
begiftigen, doen leven.
bezopen, dronken.
befoffen
befelletn, fcbiii. (tj.) = bezeilen, bevaren; van befoblett, fcbin. (b.) = zolen, bezopen.
zeilen voorzien. befol'ben, (l.) = bezoldigen, betalen;
befebett, ft. (tj.) = bezien, bekijken, nazien; in soldij hebben. *lefol i bung, to. --, —en =
bei 2icbte b. = bij dag bekijken, nauwkeurig soldij; bezoldiging, belooning, salarieering,
bezien; $ritget
= ransel krijgen; [iir4 = loon, salaris, huur.
befon'ber = bijzonder, eigen; zonderling; lot
omzien]. befebendtvert, befellettiviirtig
bezienswaardig.
bejonbern = in het bijzonder. Zefon'berbeit,
—, —en = bijzonderheid, eigenaardigheid;
befeiligen, fcbin. (b.) = uit den weg ruimen;
op zij(de) zetten; bijleggen; afschaffen.
zonderlingheid. befon'ber = vooral, in 't bijbefeligett, fcbin. (tj.) = zalig maken, zalig of zonder; bijzonder, buitengewoon, zeer; afzongelukkig stemmen.
derlijk.
Ze'fen, m.
— = bezem; meid, meisje; befon'tten = bezonnen, bedachtzaam, voorneue
fehren gut = nieuwe bezems vegen zichtig, omzichtig. Zefownett4eit, tn. = beschoon; atte
fennen bie eden = met nude zonnenheid enz.
honden jaagt men 't best.
befoul-it' = door de zon beschenen, zonnig.
tiefettlIbittber, tn.; =babe,
fchn). (l.) = vreezen, duchten,
; :reid (od.:
= bezemilbinder, -heide; bezorgd zijn voor ; zorg dragen voor, bezorgen;
:reifig), f. ; :ftiet,
-rijs (of: berkenrijs); -steel.
in orde brengen, uitvoeren, doen; bezorgen,
befeffen = bezeten , behekst. Zeferfen4cit, verschaffen ; Wuftrage = boodschappen doen;
= bezetenheid. bie eirtfchaft b. = het huishouden verzorgen,
befet3ett, fcbin. (tj.) = bezetten, voorzien (van); doen. beforn'fir4 = bezorgd, ongerust; zorgbezetten, in bezit nemen, innemen; bezetting wekkend, verontrustend; zorgzaam. Zeforgs=
leggen (in); zetten op (int SiJiere). l3efet'3ung,
.. niffe = bezorgdheid, ongerust-, —en = het bezetten; het omzetsel, heid, vrees;
erregen = vrees of ongerustheid
belegsel; bezetting. 3efet3uttOree4t, f. = wekken. beforgt' = bezorgd, ongerust, in
beschermrecht, patronaat.
zorg; um einen (od. tnegen jemanb) b. fein =
3efir4V, (faufen auf) = (koopen op) be- voor iem. bekommerd of bezorgd zijn; fur
ziens. beffOtigen, fcbit). (b.) = bezichtigen, in einen b. fein = voor iem. zorg hebben of
oogenschouw nemen, onderzoeken, schouwen, dragen. Zefor'guna, in. vrees, bezorgheid
= inspecteur, enz. zie beforgen.
bezien. ZefiOtiger,
schouwer. ZefirlYtigung,
= bezichtiging, befPii'bett, feOin. (h.) = bespieden, beloeren.
schouwing, inspectie.
befPanat' = (in her ,eratbir) beringd (van de
befiegi bar = overwinnelijk, te overwinnen, pooten van valken e. d.).
te onderdrukken.
befPaninett, fcbtn. (b.) .= bespannen (met paarbefiei getn, fcbit). (4.) = bezegelen; bevestigen. den, met snaren).
befies gen, fcbit). (tj.) = overwinnen, de zege beftlei'en, ft. (b.) = bespuwen.
behalen op; ic0 befenne mid) befiegt = Beef beiViefeit, fcbin. (h.) = bespekken, lardeeren;
me gewonnen.
spekken (fig.).
Ze'fing, m.
—e = boschbes.
befpin'tten, ft. (b.) = be-, omspinnen, omwoelen.
befin'gett, ft. (b.) = bezingen; vieren.
bef0iit'tein, fcbin. (h.) = bespotten, bespottelijk
befittnen fic4, ft. (b.) = (auf eine Sacbe [od. maken. befOxit'ten, fcbin. (b.) = bespotten.
mit Wend) zich (iets) herinneren, er op komen, befPre'r4ett, ft. (h.) = bespreken, beredeneeren,
zich te binnen trachten to brengen; Wenn icb spreken over, bepraten; belezen, bezweren (een
nticb recbt befinne = als ik me goed herinner. ziekte); ficb mit einetn Her rho. b. = met iem.
ficb iiber eine Sacbe b. = over iets nadenken, een zaak bespreken; [einen b. = iem. aanlets overdenken, bij zich zelf overleggen; ficb
spreken].
= tot bezinning komen; ohne ficb 6u
= befOren'nett, fcbin. (tj.) = besprenkelen, bezonder zich te bedenken, zonder aarzelen; vochtigen.
anber od. einen beffern b. = zich bezinnen, beftwit'3en, fAiu. (4.) = bespatten; besproeien;
tot andere of betere gedachten komen; ficb bemorsen.
tjin unb her b. = lang en breed over iets befOrietjelt, fcbtn. (b.) = met motregen benadenken. Zefin'nung, tn. — = bezinning, dekken; met vonken bespatten.
bewustzijn, kennis. ZefittitunOtraft, tn. =
lc*. (b.) = bespoelen, wasschen.
herinneringsvermogen. befinItunOto = be- Zeffato'biett, f. = Bessarabia. beffarerbfft4 =
wusteloos, buiten kennis. Zefin fttuttOtofig: Bessarabisch.
fait, tn. = bewusteloosheid, flauwte, onmacht. 2ieffenterita0t,
= Bessemerstaal.
qiefitr, tn. = bezit; int
rein = in bezit zijn; beffer = beter; bad Ware noch b.! = dat zou
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wat moois zijn! of wel zeker! tntangefung
eitted Zerrern = bij gebrek aan beter; ficb eined
8effern befinnen = tot andere of betere gedachten komen; einen eined Zerrern befebren =
iem. beter inlichten. beffern, lc*. (tj.) =
verbeteren, beter maken; fic0 = zich beteren;
beter worden, beteren. Zerferting, to. —,
verbetering; beterschap; ficb auf (bent
—en
befinben aan de beterhand zijn.
Uege) ber
verZerferint011auftatt, tn.; zi)auL f.
beter gesticht ; -huffs.
len,
fcbin.
(b.)
=
plaatsen
(in
een
betiejtati
trekking), aanstellen. Zeftat i tungt4brief, m.,
zurtunbe, = aanstellingsbewijs of -diploma,
aanstelling.
Zejtattb', = toestand, staat; voorraad (aan
waren), (kas)saldo, bedrag; duur, duurzaamheid, bestendigheid; Z. baben = van langen
duur zijn. Zejtanblnut, 1. = inventaris.
beftan'bett = beret, begroeid, dicht bezet.
=
ISejfaittqlut, f. = pachtgoed.
bestendig, duurzaam, vast; voortdurend.
fait'bigfeit, tn. = bestendigheid, duurzaamheid, vastheid; volharding. Zejtanb i teit, 111. =
bestanddeel, deel, ingredient. lieftanblier,
aeicOnW, f. = inventaris.
bef-tiiri ten, (b.) = versterken, stijven,
bevestigen (einen in feiner 1Theraeugung, in
feinent Vabn).
rcf)in. (1).) = bevestigen, bekrachtigen, wettigen; (ben (hrtiofang eined Oriefed)
bevestigen, erkennen; fist) b. = zich bevestigen, bevestigd worden; bie Mtdnabme beftiitigt bie Negef = de uitzondering bevestigt den
regel. Zefatigung, = bevestiging, bekrachtiging.
beitatlen, fcbin. (b.) = begraven, ter aarde
bestellen. Zeftatitung, In. , -en = begrafenis, ter-aarde-bestelling.
beftaulien, fcbtv. (f.) stoffig worden, onder
't stof raken. bejtiiit'Den, fcbin. = bestuiven,
bevruchten; met stof bedekken.
=
berte (bet, bie, bad) = beste; bet erne
de eerste de beste; am beften = het best(e);
aufd = zoo goed mogelijk, al zijn best;
nicit bum beften = niet heel best; einen aunt
beften baben = iem. voor den gek houden;
aunt beften geben = ten beste geven; bad
Zefte = het beste; bad getneine = het
algemeene welzijn; bad Ibefte bei ber Set*
ift = het beste van de zaak is; aunt Zeften
bet %melt = ten voordeele van de armen;
au Teittem beften = tot zijn bestwil; rein betted
tint = zijn best doen.
twiteci)liar = beftecbtict
befteAnt, ft. (lj.) bestikken, benaaien;
boorden; omkoopen, de hand stoppen; inpakken, innemen, betooveren, verblinden. hefted':
= omkoopbaar, veil. 3efteOtiri)tett,
in. omkoopbaarheid, veilheid. zefteonctot,
platte naad. ZeiteAung, tn. = omkooping.
Zeitecr, f. —(e)d, —e = convert (= lepel,
vork en mes); foedraal; (ook: wat in
't etui is) ; seheerzak (eined Oarbierd); instrumentdtui (eined 9.frated); plan, bestek; bestek
(eined cbiffed). beftecifen, rcbin. (0.) = besteken (mit Stectnabeftt); bezetten, versieren (mit
Ofumen).
beftel)en, (I?.) = bestaan ; stand houden;
(een examen) afleggen, doorstaan; (een gevecht) wagon, doorstaan, er goed afbrengen;
(een onderzoek, proef) doorstaan; (avonturen)
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doormaken, er goed afbrengen; hit Ram*
b. in een gevecht stand houden; int amen
b. = 't examen met goed gevolg afleggen;
unit ti rert, mit cf)intpf nub Scbanben =
met eer, met smaad en schande er afkomen;
gegen einen = 't tegen iem. uit-, volhouden,
standhouden tegen; (auf einer =orberung) staan
op, blijven bij, volharden bij; auf feinetn an)*
b. = op zijn stuk staan; bestaan, samengesteld
zijn (aud); bad Wfilcr beftebt in ber Bufrieben=
beit = bestaat in tevredenheid; ugenb
beftebt = blijft bestaan; [aantasten; zich houden aan; trouw zijn]. l3efte'4en, f. = bestaan;
duur ; volharding.
tiefteirtett, f.;.. (lj.) bestelen, berooven.
beiteis gen, ft. (b.) = bestijgen, beklimmen.
befteti fett, fcbin. (tj.) = (einen au ficb) ontbieden;
(einen irgenbinobin) bevelen of zeggen to gaan;
een afspraak maken ; bestellen, bezorgen, doen,
overbrengen ; (Oriif3e) overbrengen of meegeven; tytben Cie nicbtd au b.? = hebt u niets
to zeggen, to bestellen? (einen Vat) bespreken; (einen Marten, ben Victer) verzorgen, in
orde brengen, bebouwen; bie Zirtrcbaft b. =
het huishouden doen; rein ,and = orde op
zijn zaken stellen, zijn zaken regelen (met het
oog op sterven); ((einen Zormunb) aanstellen];
ed ift gut, fcbfecbt mit ibm (od. um ibn) befterft =
het staat (of gaat) goed, slecht met hem.
Zeftefi ter, = besteller (hij, die bestelling
doet.) Zeiterfunn, in. = bestelling, order,
commissie; bezorging, overbrenging; verzorging, bebouwing; schikking; afspraak.
ftett'3ettet, m. = bestelbriefje.
= bestempelen.
beftentipetit,
berten = op het best, allerbest, best; zoo
goed mogelijk; icb banle .. zeer; id
empfebfe mid) Z5'bnen = ik heb de eer U to
groeten; empfebiert Cafe micb ifmt = doe hem
mijn vriendelijke groeten.
befter'nett, fcbin. (b.) = besterren; befternt =
vol sterren (Vinmef); met een sterretje (emu
91rtifef in einer Beitung a. Z.); gedecoreerd
met orden.
befteui ern, fc01-1). (b.) = belasten, belasting
leggen op, belasting heffen van. Zefteu'erung,
= het besturen (van een schip); belasting.
befticetifit = beestig, brutaal. Zeftialitati,
in. —, —en = beestachtigheid.
befficlen, rcbin. (b.) = (be)borduren.
—, —it = boost, Bier.
Zejtie,
bejtiebett, ft. (fcbin.) (O.) = bestuiven, bestoffen.
beftlei felit, fcbin. (b.) = belaarzen; bertiefeft =
gelaarsd.
beftieten, fcbin. (b.) = van een steel voorzien,
een steel doen aan.
beftimlnen, fcbin. (lj.) = (ben $reid, einen rag)
bestemmen, vaststellen, bepalen; omschrijven;
(eine Vtanae) determineeren; definieeren; einen
aum Vlbnoraten, fur ben 91bbofatenitanb b. =
bestemmen, er liar badu beftimmt, rein 9.3ott
befreien = het was zijn bestemming ...;
eine Summe Oefbed fur einen, au etin. =eon som geld voor iem. of iets aanwijzen,
bestemmen; bad Oefet beftimmt nicbtd bar=
fiber = bepaalt, beslist daaromtrent niets;
einen au etin. = iem. tot iets overhalen,
overreden; iiri ti. = besluiten, een besluit
nemen ; zich verklaren (voor), zich wijden aan.
beftintlitenb = bepalend, bepaling-aankondigend. beftimmt' = beslist, vastbesloten; bepaald; zeker vast; uitdrukkelijk. Zeitintinv:
i
= beslisthoid,
zekerheid, vastheid,
licit,
7*

Zeittututung.

100

duidelijkheid. 943eftint'uing, — en =
bepaling, definitie, omschrijving, vaststelling,
aanwijzing, regeling, schikking; besluit, beschikking; bestemming, lot; beroep, roeping;
Oeftimmungen fiber ettu. treffen = bepalingen
maken omtrent iets. lieftim'IntuitOgrunb,
m. = be weeggrond, rnotief. Zeftint'inunOort,
m. = plaats van bestemming. ZejtintlitunO:
Wort, f. = bepalend woord.
beftirnr = besterd, vol sterren.
beffiniigtiCt = zoo goed mogelijk.
beftijOJelit, fcbiu. (b.) = kurken.
tiefto'ign, ft. (ti.) = afhouwen.
beftraifen, fcbtu. (b.) = bestraffen, straffen.
be-ft-rat-'ten, fcbtu. (b.) = bestralen, beschijnen.
beftrellen fir4, fcbw. = tieftrebti Fein =
streven, trachten, (ettu. 5u tun od. um eine
Sacbe = (er naar) iets te doen of naar iets),
zich inspannen; er op uit zijn. tieftrellen,
= streven, poging, inf., lieftreltung,
spanning.
fieftretAen, ft. (b.) = be-, instrijken, be-,
insmeeren; strijken of wrijven over; bestrijken
(mit Oefcbilt).
beftreijen, fcbiu. (b.) = bestrepen, streven
maken op; scheren langs of over.
beftreitittar = betwistbaar, te betwisten.
betwisten, bestrijden;
ftreilen, ft. (b.)
(often) bestrijden, opbrengen. Zeftreitung,
to. = bestrijding.
beftreus en, fcb (b.) bestrooien, strooien over.
beftriclen, fcbtu. (b.) = met breiwerk omgeven
(einen tad 6. 0.); met touwen vastmaken,
oingeven; omstrikken, verstrikken, in zijn
netten vangen, verschalken.
beftiittnen, foOtu. (b.) = bestormen, stormenderhand aanvallen; einen mit Q3itten b. = overvallen met verzoeken, lastig vallen.
bestorming.
ntung, tn.
fcbtu. (b.) = verlegen, bedremmeld,
onthutst maken, van zijn stuk brengen, verbluffen. beftiir0 = verlegen, bedremmeld,
onthutst, verslagen. 3eftiir i3ung, = verlegenheid, bedremmeldheid.
—e = bezoek, visite; auf,
ZettiO, nt.
= op bezoek, te logeeren;
brava =
au
bezoek, menschen hebben; einen
abitatten,
madjen een bezoek brengen, afleggen; einen
extuibern = een bezoek beantwoorden,
een tegenbezoek brengen. tiefuidyen, fcbtx).
(b.) = bezoeken, komen opzoeken; een bezoek
= bezoeker.
brengen aan. Zefu'rOer,
futt(O i tag, nt. = ontvangdag. Zefutt(0,
Simmer, f. = ontvangkamer.
befu'bein, fcbtu. (b.) = bezoedelen, bevuilen;
bevlekken, besmetten.
betallein, fcbtu. (b.) = aanmerkingen maken
op, bevitten.
betagti = oud, bejaard, bedaagd.
betaletn, fcbtv. (b.) = optakelen, optuigen.
betatigen, fcbtu. (b.) = met talk insmeeren.
tiettOrPen, fcbtu. (b.) = betasten, tasten naar.
betallen, fcbtu. (lj.) = betasten, bevoelen,
komen aan.
beteetigett, fcbtu. (b.) = in (door) daden toonen
of bewijzen; = (bei od. in ether S-cte)
bezig zijn, werkzaam zijn ; zich toonen, blijken,
zich bewaarheiden.
betkiullen, fcbtu. (tj.) = verdooven, doof of
gevoelloos maken; bedwelmen; verlammen;
doof praten. betiin'tienb = verdoovend, narcotisch; oorverdoovend. lictan'tiung,
verdooving, bedwelming; gevoelloosheid.

bettitufelit.

betan'en, fcbtu. (b.) = zich met dauw bedekken, bedauwen.
Zerttruber, nt. = (bid)broeder, schijnvrome,
kwezel.
.2:1e'te (Fr. bête), tn.
= beest (Stra(f4 in
einem RartenjOet).
betee'ren, fcWu. (b.) = beteren, teren, met
tear bestrijken.
betettigen, fcbtu. (b.) = (einen bei ettu.) iem.
in iets doen deelen, aan iets doen deelnemen;
ficb an od, bet einer Sacbe od. an, bei ettu.
beteitigt fein = in of aan iets deelnemen,
deelhebben, meedoen; betrokken zijn in iets;
bie Oeteifigten = de belanghebbenden, de
deelnemers. Zeteiligung, Yu. = deelneming.
= betel.
Zelet,
(1.) = bidden, een gebed zeggen
=
of doen (5u Gott b. 6. 0.); bar Zifcbe
= danken.
bidden; nacb Zifcbe
beteu'ern, fcbru. (b.) = betuigen, verzekeren,
verklaren. Zeten'erung, —, --en = betuiging, plechtige verzekering.
= bedevaart, pelgrimage. Zeti:
Zet'faijrt,
gang, m. = ommegang, processie. Zetge:
=
math, f. = bidvertrek. Zet'gtorte,
= kapel.
gebedklok. Zet*tite,
f. = Bethanie.
liet'OattL f. = bedehuis, oratorium.
= Bethlehem. betbicOentli=
Zettriet)ent,
tiff4 = Bethlehemsch.
betttetn, fcbiro. (b.) = betitelen, noemen,
tituleeren.
Zettanfiner, to. = bidkamer.
fcW.u. (b.) = betiiren.
= beton, trasspecie.
Zettin', m.
nadruk leggen op, met
(f).)
beto'nen,
nadruk uitspreken, drukken op, klem(toon)
= iets doen
leggen op; ettu. befortber
uitkomen.
—n
=
betonie(bloem).
Zeto'nie,
Zettrnung, = nadruk, klem, klemtoon.
tietiiten, fcblv. (b.) = beetnemen, bedriegen,
verleiden, verblinden.
lietractti, m. —(e) = beschouwing, aanmerking; ettu. in 0. 6iefien od. nebmen = iets in
aanmerking nemen; bee tommt gar nicbt in
= dat komt in 't geheel niet in aanmerking; auf3er
faffett = buiten beschouwing
latent in biefem = in dit opzicht; in 0.
ber Oefunbbeit zie 21nbetracbt. tietrait'ten,
fcbtu. (lj.) = beschouwen (als), aanzien (veer);
beschouwen, bekijken; overdenken, overwegen, overpeinzen. tietraOtenti = bespiegelend. betretc4titir4 aanmerkelijk, aanzienlijk,
van belang. Zetrac4tfirfeit, tn. = belangrijkheid. Zetrattlung, —, —en = beschouwing, overdenking, bespiegeling; t8etradjtungen
anfteffen fiber eine acf-ie opmerkingen maken
over iets; in beschouwingen treden over iets;
[= etracbt].
%ietriige = bedrag, totaal,
Zetrag',
som;
erbaften = ontvangen, betaald, voldaan (unter Necbnungen 2e.). betraigen, ft.
(t).) = bedragen, beloopen, komen op ;
=
zich gedragen, zich houden; [ficb mit einem
= 't met iem. vinden]. Zetraigen, f.
gedrag, handelwijze, manier van doen.
be-tran'en, fcbtu. (tj.) einen wit einer Sadie =
iem. iets toevertrouwen.
betrau'ern, fcbtu. (b.) betreuren, beweenen;
rouw dragen over.
betriinjetn, fc0ip . (b.) = bedruipen, bedruppelen.
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= betrekking; aandeel; in b.
Zetreff, nt.
be 65etbe = ten opzichte van het geld, wat
= in dat opzicht.
het geld betreft; in bem
betreffen, ft. (b.) = bei, fiber, auf bem
Ziebftabt) betrappen; overkomen, treffen; betreffen, aangaan, raken; luau micb betrifft =
wat mij aangaat; betrifft eine Zame = er
is een dame in 't spel. betreffenb = bewust;
ber betreffenbe Oegenftattb = het punt in
kwestie ; bie betreffenbe Oebiirbe = de bevoegde
autoriteit. betreff mit Genitiv = wat betreft;
betreff bet kunft = ten opzichte van de kunst.
betreeben, ft. (tj.) = (ein ,anblverf) uitoefenen ;
(ein (befcbaft) drijven; verrichten, ten uitvoer
brengen; (bie eiffertfcbaft) beoefenen; (ein
ergiverf) exploiteeren; (einen $rogf3) aanhangig maken; drijven, den afloop van iets
verhaasten, bespoedigen; moeite doen voor.
I. betre'ten, ft. (b.) = betreden, intreden; beklimmen (bie gannet a. O.); er foil mein
meine cbivette nicbt Wieber betreten = hij zal
geen voet meer in mijn huis, over mijn drempel zetten; (einen) betrappen, snappen.
II. betre'ten begaan, bezocht (bon Uegen);
verlegen, onthutst, bedremmeld. Zetrelung,
to. = het betreden; im lietretungOalle,
= bij betrapping, betrapt wordende.
Zetrieb t, in. = het in working zijn of brengen
(bon )afcbinen); exploitatie (bon 11ifenbatjnen,
Q3ergiverfen 2c.); het drijven, voeren (eine
155e1c0CiftW; aandrijven, aandringen. betreft':
fam werkzaam, actief; nijver. Zetrietf:
fainfeit, iv. = werkzaamheid, nijverheid.
betrietWfabig = gereed voor de exploitatie.
iSetrieb sfapttal, f., :fonbL nt. = bedrijfskapitaal. Zetriebinfpeftor, m. = inspecteur der exploitatie.
ZetrietWIliabr, f. ; :Toften, q3t.; :material,
= exploitatielljaar; -kosten; -materiaal.
betrinlen flit, ft. (1.) = zich bedrinken, zich
dronken drinken.
betroffen = verlegen, onthutst, bedremmeld,
beteuterd. Zetroffenbeit, to. = verlegenheid, bedremmeldheid, verslagenheid.
betralrfeln, betroVfen, fcbiv. (b.) = bedruipen, bedruppelen.
betrieben, fcbiv. (b.) = bedroeven, leed doen,
smarten; [troebel maken]; firi5 fiber eine adje
b. = zich over iets bedroeven, bedroefd maken.
--, ..niffe = droefenis, droefheld. betriibt' = bedroefd, treurig; bedroevend; betriibte 8eiten = droevige tijden.
lietrug', tn. = bedrog, bedriegerij, oplichterij.
betriegen, ft. (tj.) = bedriegen, misleiden,
oplichten; einen um eine Summe Vbetbe b. =
iem. voor een som geld oplichten; firb
=
zich bedriegen, zich vergissen. Zetrii'ner,
— = bedrieger, oplichter. Zetriigeret,
in. —, —en = bedriegerij, bedrog. betriege:
rifst = bedriegelijk; betrilgerifcber 3attf(e),
frauduleus bankroet.
rott
betrun'ren = beschonken, dronken. Zetrnie:
= dronkenschap.
renbeit,
Zet'faai, m. = bidvertrek, oratorium. Zet':
frbemel, m. = bid-, knielbankje, bidstoel.
= begijn, vrome zus. Zet':
Zet'frinuefter,
= bidstoel. Zet'itnnbe, iv. = biditubl,
stond(e); biduur, uur voor het gebed.
Zett, f. —(e), --en = bed, leger, legerstede,
bedding; 3iveifcbtiiferige Jett = bed voor twee
personen; ein auffcbtagen = een bed, ledikant opslaan; im 93ette tiegen = in bed liggen;
t o IPette gel en, ficb 5tt Bette legen = naar bed
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gaan; 3u Q3ette fein = in, to bed zijn; am
3ette = bij, aan het bed; bad 0lb. bitten = het
bed houden; bon Zifcb unb gefcbieben =
gescheiden van tafel en bed.
= biddag.
Zetlag,
Zettbanf, iv. = veldbed.
= bed gorZettlbebange, V. ; =beptg,
dijnen; -overtrek.
= onderlagen. tiettirben,
Zett'bretter,
f.
= bedde— = bedje. 3etti becte,
= gestikte deken.
deken; gefteloPte
=
lompen,
prul(len);
['t beZetlet, nt.
delen]; bad ift ber gang 0. dat is alles, de
heele rommel. bet'tetarnt = straatarm, deedarm, bedelarm.
in.; :brut, f.; :timber, =
bedel ji brief ; -brood (of: genadebrood) ; -monnik
(00k: bedelaar).
= bedelarij, gebedel.
Zettetet, iv.
:jungen, nt. = bedelli vrouw ;
Zet'teillfran,
-jongen.
Zetlelfrant, nt. = vodderij. Z-etitelutiincO,
= bedelmonnik. bet'teln, fcbin. (b.) =
bedelen; b. peen = loopen to bedelen.
; :pact, f.; :fad, in. =
Zetletllorben,
bedelllorde; -yolk (of: bedelaarstroep); -zak.
Zetletftaat, in. = kale staatsie. Zetletftab,
geraten, foramen =
= bedelstaf; an ben
=
tot den bedelstaf komen. tietitelftol3,
bedelaarstrots, dwaze trots. Zateitfuppe,
= zwarte soep, roggebroodsoep. Zetitel:
boot, = inspecteur over de bedelaars.
^3et'tet llboll, f.; :Meth, 1. = bedellivolk,
-vrouw (of: bedelaarster).
1304dt-beim, 1. = bedelarij.
bets ten, fcbiro. (b.) = (einem) voor iem. een bed
(op)maken, (einen) iem. in bed leggen, voor
iem. het bed (op)maken, auf Rofen gebettet
rein = op rozen liggen; ivie man ficb bettet,
fo fcbraft man = zooals men zijn bed opmaakt,
zoo slaapt men of zoo men zaait, zoo men maait.
Zettlfeber, iv.; :flafriy, :garbine, =
:gerat, 1. = bedllve(d)er; -flesch (of: -kruik,
-warmer) ; -gordij n; -degoed.
Zett'geftelf, f. = ledekant.
tiettlfaften, :tiffen, f.; :tabe, =
bedlIdekast (of: slaapkast) ; -kussen; -stede
(of: krib).
bettlagerig = bedlegerig. Zettlaren, 1. =
beddelaken.
Zettler, — = bedelaar. Zettler:
berberge, iv. = bedelaarsherberg.13ettlerin,
iv. = bedelares.
:0-foften, nt.; :gnaw, hi.;
l3ett'll0fanne,
= bedlidepan (of: -warmer); -stijl;
fad,
-dekwast; -dezak (of: matras).
= Oettfaften. Zett'ilatt,
ZettlArant,
Jtatte, = bedste(d)e. Zett'ftrob,
f. = bedstroo. Zettilubf, nt. = ruststoel.
tiett'lltrobbet, tn. ; :tuck f. = beddelikwast;
-laken. tlett'iiber3ng, nt. = overtrek, tijk.
--, —en = batterij ; platform.
Zetitung,
Zett'llbor4ang, in.; :Warmer, nt.; :Wafebe,
:3eng, f. =--bedligordijn; -warmer; -linnen
(of: beddegoed); -degoed.
betu'licb = vriendelijk, voorkomend. betun'
firb, unr. fcblv. (b.) = (met iem.) omgaan; bezig
zijn; zich bedoen.
betitter4en, fcblv. (b.) = witten, bekalken.
betasten (met de y in(b.)
betup'ten,
gertoppen), bestippen, batten.
= bidweek, week der gebeden.
^ et'lvorbe,
Zet'3immer, f, = bidvertrek.
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= loog.
ZeIrtte,
Zeu'ge, tn. —n = bocht, kromming; gewricht;
buighout. beuigen, fcbin. (b.) = buigen, doen
buigen (ben 9Zacfen, bad atecbt, ben Stof6);
vernederen; ficb bet einem b. = voor iem. buigen,
bukken. benglant = buigzaam. 13euigung,
in. —, —en = buiging; verbuiging.
= buil, opzwelling; bluts, bult.
Zeitle,
betti ng = met builen, vol blutsen.
[Zeun'be, tn. —n = omheind stuk grand].
beun'ruf)igen, fcbin. (tj.) = verontrusten, ongerust maken, alarmeeren, onrustig maken;
fic4 b. = zich ongerust maken.
beuritauben, fcbin. (tj.) = (einen) met -verlof
wegzenden, verlof geven; ontslaan;
afscheid nemen. beurlaubt = met verlof.
beurtetten, fcbin. (b.) = beoordeelen, oordeelen
— = beoordeelaar.
over. Zeurleiter, m.
Zeurteitung, to. = beoordeeling.
Zen'te, in. —n = bait; prijs; roof, prooi;
[baktrog; houten bijenkorf;) ate Bute Q3. erflb,
yen = prijs verklaren.
Zelftei, m. — = buidel, beurs; zak (aucb
am Ziffarb); (meel)buil; ben Z. aieben = de
beurs losmaken; ficb nacb feinem Z. ricbten =
zich naar zijn beurs schikken; bie Scbininb=
baben = de tering in zijn zak
fucbt im
hebben. Zeuleffaften, tn. = builkist.
teintau, lo. = bedelmuis, zakmuis. beu'tefn,
(b.) = (bob MOO builen; (ben eanf) =
kloppen.
ZeuleffMneiber, m. = beurzensnijder.
Zen'tettier, 1. = buideldier.
— = beurzenmaker.
Zeut'ier, m.
bebbilern, fcbin. (tj.) = bevolken. Zebbtlez
rung, in. = bevolking. liebbilerungaifte,
= bevolkingstabel.
Deboit'ntiiittigen, fcbin. (b.) = (einen au etin.)
(iem.) volmacht geven (voor of tot iets),
machtigen, afvaardigen, ber ZeboWntiitt=
tigte, m. = de gevolmachtigde, de gemach,
tigde. ZeboirntiAtigung, ID. = volmachtprocuratie.
voordat, voor, eer dat, eer, alvobebor'
rens (dat).
•
beborinunben, fcbin. (b.) = onder voogdijschap houden, als pupil behandelen, (voor
iem.)opkomen,beschermen.Zeborintunbung,
in. = voogdijschap, bescherming.
bevoorbebor'rer4ten, fcbin. (b.) (einen)
rechten, voortrekken. liebor'reittung,
=
bevoorrechting.
bebori fteben, um. (b.) = op komst zijn, aanstaande zijn, in aantocht zijn; ibm ftebt ettnab
bebor = hem staat iets te wachten; bie bebor,
ftetjenben eabfen = de aanstaande verkiezin gen.
Ibeborleiten, fcbin. (b.) = iibernorteiten].
beborlivorten, fcbin. (t.) = van een voorwoord
of voorbericht voorzien ; vooraf of van te voren
vermelden; vooraf of to vroeg over iets
spreken; ook = befilrinorten.
verkiezen, de voorbebor'augen, fcbin. (b.)
keur geven awl; bevoorrechten.
betun'iten, fcbin. (b.) = bewaken, hoeden.
betrart i fen, ft. (f.) = begroeien, bewassen.
—, --en = bewaking.
ZeloaAnna,
betnaff'nen, fcbin. (b.) = bewapenen, wapenen ;
gewapenderhand; mit
mit beinaffenter
beinaffnetent VInge = met het gewapend oog.
, --en = bewapening,
Zeinaffnung, Iv.
wapening.
etuabri anftatt, in. = bewaarinrichting, bewaarplaats (fib: Heine Rinber).
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beiva4'ren, fcbiti. (b.) = bewaren; behoeden,
waren; einen nor Ziifem b. iem. voor kwaad
behoeden; etin. fur einen = voor iem. iets
bewaren, wegleggen; CSiott beinabre! = godbewaar! ei beinabre! = bewaar me! of neen!
neen!
betudO'ren, fitin. (b.) = staven; bewijzen; op
de proef stellen; firb b.= proefhoudend blijken; blijken to zijn; zich waarlijk houden (als);
bad tbenUdjt beinabrt fici = het gerucht blijkt
waar te zijn; ein betviibrter 'rettnb = een
beproefd vriend. bettiabr'Oeiten, fcbio. (b.) =
bewaarheiden, bevestigen. ZetoCifirt'Ocit, iv.
beproefdheid,vertrouvvbaarheid.13efocap
rung, tn. --, --en = bewaring; behoeding.
bet-barbell, fcbin. (b.) = met hout of bosch
beplanten; beitialbet = met bosch begroeid.
betuati fen, fcbin. (b.) = bewallen, omwallen,
bedijken, beschoeien.
belualtigen, fc4u. (b.) = overweldigen, er
onder krijgen; geheel klaar komen met iets;
(eine Vlufgabe, eine Wrbeit) geheel klaar krijgen;
(S'cbinierigfeiten) overwinnen, meester worden.
belliantert = ervaren, geleerd; (in einer Ulf=
fenfcbaft) goed thuis, knap, doorkneed.
zoodanig,
betuanbr = gesteld, fo beinanbt
zulk; eb ift um eine od. mit einer Sac* fo ober
fo
= het is er zoo mee gesteld. tietuanbt'::
gesteldheid ; e6 bat bamit
ffe
nib, ie.
= het is er zoo mee gesteld;
foigenbe
= dat is iets heel
bamit bat eb eine eigene
bijzonders ; ei bat bamit eine gan3 anbere
=
de zaak is heel anders.
beiviiffern, fcbiv. (b.) = bewateren, bevloeien.
ZeiviifferUng, in. = bevloeiing, irrigatie.
betveg s bar = beweegbaar.
I. Detuellen, fcbin. (1.) = bewegen, in beweging zijn, in beweging brengen; roeren, aandoen, treffen.
II. betnei nett, ft. (b.) = bewegen, overhalen,
overreden.
Zetueg'grunb, m. = beweegreden, motief.
bettierftir4 = beweegbaar; roerend, aandoenlijk; beinegficbe Outer = roerende goederen;
beinegticbe6 Eateriat = rollend materieel. Zez
ktien'fic4feit, be. — = beweeglijkheid, levendigheid. betuegt.' = bewegen, aangedaan,
geroerd. Zetoe'gung, --, --en = beweging;
beroering; aandoening, ontroering; in Z. feten =
in beweging brengen; fidj in Z. feten = zich
in bein beweging stellen; in Z. bringen
roering brengen; ficb macbeit = beweging
nemen. tietue i gungaraft, to. = beweeg
kracht.
[betiietYren, fcbin. (b.) = bewapenen. Zetoeip
rung, in. — = bewapening.]
=
betuei'ben, icWn. (b.) = trouwen; fir4
huwen.
belveilten, fcbhi. (b.) beweenen, betreuren.
lieluei'nentuert, Aviirbig = betreurenswaardig.
---e = bewijs, proef, blijk;
Zeluei4.',
einen lief ern, geben = een bewijs leveren;
einen ll. fiibren = een uiteenzetting geven,
demonstreeren, een betoog leveren. zeivew,
artitet, m. = bewijsstuk. beioeWtiar
bewijsbaar. betud i fen, ft. (b.) = bewijzen; toonen, blijk geven van; betoonen;
beineift
f iir micb = dat pleit voor mij.
ZeiveWilfiit)rung, in. ; ,grunt, in. ; ,fraft,
le. = bewijslivoering, -grond (of: argument);
-kracht.
sluitrede, syllogisms.
23ettieWfittu% ut.
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ZetVCWIlftelte, h).; :ftiict, 1. = bewijsilplaats,
-stuk.
taffen = het er bij
bei ettn.
beivenbeit:
laten, het verder laten rusten. Zefuen'ben,
= zoo is het genoeg;
f.: babei bat e fein
daarbij blijft het.
ft. (tj.), um etru., um eine Stette,
beiner'ben
um ein Tlabcben = dingen naar, vragen om,
staan naar. Zefueri ber, m. mededinger,
sollicitant, kandidaat, pretendent; vrijer, courmaker. Zetheribitng, to. = mededinging,
het dingen, sollicitatie; aanzoek.
betneri fen, ft. (tj.) = bewerpen; (eine 911auer)
rapen, volrapen; pleisteren.
behierffteltigen, fcbto. (tj.) = bewerkstelligen,
ten uitvoer leggen, volvoeren.
omwikkelen, inwikbetuicleht, fcbtu. (b.)
kelen, inpakken.
fcbin. (b.) = (einem ettn.) bewilli= toestaan, toestemgen, toestaan; (etiro.)
men in; Oetb b. = geld toestaan, voteeren.
tb. = toestemming, goedkeuring.
beinifflontm(Wen, iA tu. (tj.) = verwelkomen.
belvint'utern, fcbin. (ti.) = bejammeren, jammeren over, bekermen.
belvintintn, fcbin. (tj.) = bevlaggen, met
vlaggen en wimpels versieren.
betuirlen, fcbtn. (b.) = veroorzaken, tot stand
brengen, bewerken, doen, uitwerken.
betutri ten, fcbiv. (l.) = onthalen, trakteeren
(mit einer Mafcbe Uein = op ...),
beluirt'frOften, fcbib. (b.) = (ern $acbtgut)
besturen, leiden, administreeren, exploiteeren;
tielvirtintg, tu. —, —en = onthaal, traktatie.
belp it'vfn, fcbin. (1.) = (ebb.) bespottelijk
maken, flauwe grappen over jets maken.
beltiobttliar = bewoonbaar, te bewonen. be=
tvoO'nett, fcbib. (b.) = bewonen, wonen in,
—=
verblijf houden in. ZeitioWiter, m.
bewoner. Zetoobitteric4aft, to. = de bewoners.
fcbib. (tj.) = bewolken, betrekken,
bedekken. betviiitt' = bewolkt, betrokken.
Zefoun'tterer, m. — = bewonderaar.
bebnut'bent, fcbib. (b.) = bewonderen.
= bewonderensbatiberntnert,
waardig, verwonderlijk. Zetuuniberititn,
— = bewondering.
pleisterkalk, het volrapen
Zebntrfi, m.
(van een muur).
bethuflti = bewust, bekend; bie beibuf3te
Sacbe = de bewuste zaak, de zaak in kwestie;
fobiet mir b. ift = (voor)zooveel ik weet;
bin mir fettle): Scbutb b. = ik ben mij (van)
geen schuld bewust; ficb einer Sacbe tvieber
tverbett = (zich) weer jets bewust worden,
zich jets weer herinneren. bebnIfit i to = bewusteloos, buiten kennis, flauw; onbewust;
b. iverben = flauw vallen, buiten kennis raken.
tiefintfOofigfeit, = bewusteloosheid,
onmacht, flauwte. Zefunfitjein, = bewust= buiten kennis.
zijn, kennis; obne
Zetj = bei.
bar
=
betaalbaar.
be3atriett, fcfpu.
be3atifi
(b.) = (einen od. einem) betalen; einem eine
Summe b. = iem. een som betalen; bar
b. = contant betalen; ficb be6atift mactien =
zelf maken, dat men zijn geld krijgt; bei
seder unb $fennig b. = tot den laatsten
cent betalen ; etto. mit bent £eben miiffen =
jets met het leven moeten bekoopen; bie
e* b. = bet gelag betalen; einen mit get=
lent, met gelijke munt beBier 9,Jtiitt5e b.

be3iigli4j.

talon; mit ffingenber 971iinae b. = met klinkende munt betalen. 9:3e3ablung, --,
—en = betaling; gegen bare O. = tegen contante betaling.
be3iifpn'bar= tembaar, te temmen.
fcbin. (b.) = temmen; betoomen, beteugelen,
bedwingen, beheerschen; = zich intoomen, zich beteugelen.
be3au'berit, fibtu. (b.) = betooveren, beheksen,
begoochelen ; bekoren, verrukken. be3att':
bernb = betooverend, verrukkelijk.
beviOnett, fcbtn. (b.) = beteekenen, met teekeningen vullen; teekenen, merken, kenmerken; qualiflceeren; aangeven, aanduiden;
beduiden, uitduiden; bepiOnenb = beteekenend, kenmerkend, karakteristiek. Ze3eirfp
hung, to. —, —en = aanduiding, aanwijzing,
beteekening; opgave.
bevi'gen, fcbin. (b.) = te kennen geven, betuigen, betoonen, bewijzen, toonen. leer=
--=-- betuiging, betooning.
Rung,
be3en'aen, fcbib. (b.) = betuigen, verklaren;
verzekeren, bewij zen.
be3irlytigen, fcbin. (tj.) einen einer Scbufb =
betichten, beschuldigen.
be3lei tmt, ft. (ti). overtrekken, betrekken;
Tiloffett b. ben ,immet =bedekken; eine Oeige
Writ aitett b. = bespannen, snaren op een
viool doen; (ein bie V2gacbe, ein lager)
betrekken ; (bie 9,iltirfte) bezoeken ; Garen and
btmerifa, and erfter tt.anb, bon einem) betrekken, krijgen, ontvangen, bekomen; (ein Oebatt,
eine $enfion) trekken, ontvangen; (eine Meget
auf etin.) toepassen; [(einen) bedriegen, ver= tot tooneel van
schalken]; utit grieg
den oorlog maken; WO = betrekken, betrekking hebben; ber tt.immet beaiebt ficb
betrekt; bad begebt ficb auf midi = dat slaat
op mij ; icb be3iebe mid) auf Z5'br 8eugnW = ik
beroep mij op ... be3ie*Ittfir4 = betrekkelijk, respective, ook = beaiigticb. Ze3te'4er,
=
m. = trekker (eined TaecbfeW).
betrekking, het
begigticb. ZeOes imitg, tn.
betrekken; toepassing; samenhang; in O. auf
mid) = met betrekking tot mij; in biefer =
in dit opzicht. 93c3ielptutOtiirtnort, 1. =
betrekkelijk voornaamwoord. beatOunO:
wife = betrekkelijk ; respectievelijk.
buntWoort, 1. = relatief, betrekkelijk woord.
[batelen, fcbtn. (b.) = bedoelen, op 't oog
hebben].
be3iffertt, fci.v. (b.) = becijferen, nummeren;
W) b. (auf einen Zafer) = bedragen, beloopen.
be3int'ntern, fcbto. (b.) = hakken, met den
stootbeitel bewerken.
Zitega, m. – e = omtrek, omkreits;
distrikt; wijk. [bOr'reit, fcbtri. (ti.) = bevatten, omsluiten]. ZeOrN'ar3t, m. = districtsdokter. 23e3irN'aut3fitufb en. = wijkcomitd.
Ze3irWnerir4t, 1. = arrondissementsrechtbank , kantongerecht. be3irOlocife = bij
distrikten.
—e — bezoar(steen).
Ze3oar',
be3o'nen (von be5leben) = betrokken, overtrokken etc. ber &6ogene = de betrokkene
(im ,anbet).
beprien = befteuern.
be3i1Otigen = beeyicbtigen.
beittclern, fcbiro. (b.) = besuikeren, suikeren.
Zeog i , m. aftge = overtrek; betrekking, opzicht, uitkeering; in 0. auf ifn =
met betrekking tot hem; lb. auf eine Sacbe
nebuten = zich op jets beroepen. be3iiglic0 =
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betrekkelijk, met betrekking tot, betreffende;
ten opzichte van dit
b. bief6 Kntrage
betreffende
voorstel; b. alit biefe Cade
deze zaak. Zeptgltabitte, = betrekking.
ZeptOquelte, iv. = kantoor, adres (om inkoopen te doen).
(b.) = beknibbelen, bebe3Waclen,
korten.
De3Weclett, ittiv. (b.) = bepennen (ivie bet
ScWter); ten doel hebben, bedoelen, strekken
tot; teat ivoffen Cie bamit b.? = wat wil je
daarmee bereiken?
beguellelbar = betwijfelbaar, twijfelachtig.
be3itietfeltt, fcblv. (b.) = betwijfelen.
beguingsbar = bedwingbaar. be3Witt'ant, it.
(b.) = bedwingen, overwinnen, vermeesteren.
Z. (0.
Oreitengrab.
ti'be1, —e = bijbel, Schrift. bi'beffefit =
bijbelvast. Zi'belgefettfMaft, iv. = bijbelgenootschap. bli bettniif#a = volgens den bijbel.
r.fprueb, m.;
iv. =
i'bctIlflrad[je,
bijbeliltaal; -spreuk (of: viers); -plaats (of:
tekst).
bijbel met noten
I.
of commentaar.
= bever, kastoor.
S3i'ber, m.
bau, m. = hol van den bever.
1.; :face, iv.; ,felf, I. = beverH
knip; -val; -vel.
ZillerlIaeit, I.; :4actr, I. = beverligeil (of
castoreum); -haar.
23i'ber4ttt, m. = kastoren hoed. Zibernetife =
g3im•Onerte- Zi'berratte, = beverrat,
muskusdier. Zi'berttittr3, Iv. = baarwortel.
= hoed, dop.
Zli bi, m.
Zititiograpb', m. —en — en = bibliograaf.
iv. = bibliographie.
Zit)
gra'4btfc4 = bibliographisch. Ziblivina'n(e),
m. —en, —en = bibliomaan.
m.
—n, —n = bibliofiel, boekenliefhebber.
bliotba, iv. —, —en = bibliotheek.
= bibliothekaris.
tbefari,
= bijbelsch.
m. —en —en =
bijbelkenner.
= $reff3efbeere.
titicti beere, Zicletbeere,
— = houweel, hak; bikkel.
Ziefet, m.
Zici fet4aitbe = $icfefbaube.
Zicritein, m. = biksteen.
[biberb(e) = braaf, eerlijk ; grof, ruw].
bieiber = eerlijk, rechtschapen, braaf, Oink,
rond, vertrouwbaar, trouwhartig.
iv. = eerlijkheid, rondheid, vertrouwbaarheid.
Zieiberntann, m. = brave kerel, rechtschapen
man. Zie'berfittit, = rechtschapenheid.
bieffbar ---= buigbaar, verbuigbaar. 3ie'ge,
iv. —, —n = buiging, kromming. bie'Re-tt,
ft. (.) (bog; bode; gebogen) = buigen, krommen, verbuigen;
(I.) = buigen, bukken;
beffer b. cif, brecben = beter buigen als barsten; um bie = den hoek omslaan;
ficb fcbmiegen unb b. = buigen en kruipen.
blea'fatn = buigzaam, lenig; handelbaar,
plooibaar, gedwee. Zienjantteit, iv. = buigzaamheid, lenigheid. Zie'attittg,
= buiging,
verbuiging; kromming.
Zie'ne, —n = bij. Zieltentiatt, =
bijenteelt. Zie'iteutiettte, iv. = houten bijenkorf. Zieinenbrut, iv. = broedsel van bijen.
Zieltettfreffer, = bijeneter; bijenwolf.
3ieIte-tt1jai0, 1. = plaats waar de bijenkorven staan.
;
=
Zie'ttettlifiifer, m.; :tope,
bijen II kever ; -kap ; -korf.
=
Zie'nettilmann, at.; :titteife, la.;

bijen houd er (of: bijker,, ijmker) ; -eter ;
-houder.
Zieinettfaug = iettiaug.
:Ratter,
ZieltenlIfctjtvarm, m.; :foemt,
m. = bijen zwerm; -eter; -angel.
Ziettettjtattb, nt. = plaats voor de korven;
bijenstapel.
titie'nettliftoef, at.; ;mater, m.; :tharitO, I. =
bijenlikorf; -houder; -was.
Zieinettlitueitet (od. :Wafer), in.; =tholf, en.;
:3ette, = bijeniikoningin; -wolf (of: -eter);
-cel.
=bijenliteelt;
Zie'nenliptcbt,
=3144ter,
-teler (of: -houder, ij mker).
biennali (spr.: bjen..)= van twee jaar, tweejarig. 14k-11.111m, 1. Wien = tijdperk
van 2 jaren.
Zien'fang, tn. u. —(e) = witte doovenetel.
IMer, —e = bier; au Mere geben =
naar de herberg gaan; beim Mere fiten =
onder een potje bier zitten.
iv. =
bierbank. Zietbafi, nt. = grogstem.
,effin, nt.;
-tbrutier,
Ilbraner,
Zier,
bierlibrouwer; -drinker; -azijn; -vat.
Zieri fiebler, tn. = herbergmuzikant.
daft, m. = geregeld bezoeker van het bierhuis. Zier'aetb, I. = fooi; bieraccijns.
Zierlgia, 1.; =bane, W.; :4‘110, I. = bierlglas, -hal; -huis.
:fctliefrbatc, iv.; Jute, iv. =
Zier'llbefe,
bier I1 gist ; -soep ; -kuip.
:.fitenf,
13ier IIProber, nt.; :44anr,
bier 11 weger ; -huis (of: -verkoop) ; -huishouder
(of: herbergier).
=
m.; :feibet, at.; :fteuer,
bier 11 drager ; -glas (of: bock) ; -accijns.
Zier'llfttPpe, to.; :Wane, to.; :thiir3e, fa.;
:3apfer, iv. = bierIlsoep, -weger; -most (of:
jong bier); -tapper.
23ie0,'filege, iv. = paardevlieg, horzel.
—et = beest; Z.,
= biest
Zieft,
(eerste melk).
Zierter = Oifter.
bielett, ft. (b.) (hot; biite; geboten) = bieden,
aanbieden; fur, auf eine Ziaare b. = voor,
op een waar bieden; feif b. = te koop, ten
verkoop bieden; einem einen guten Zan, nor=
gen b. iem. goeden dag, morgen zeggen;
einem hie $jattb b. = iem. de hand reiken;
einem hie Spite (bie Stint) b. = iem. het
hoofd bieden; einem Zrot b. = iem. trotseeren; bat laffe icb mit (hen *n) ni p* b. dat
dull ik niet (van hem), dat laat ik mij niet
welgevallen; bon ttonig Scbacb b. = schaak
aanzeggen. Zie'ter, nt.
— = bieder.
Zifurfatitnt', iv. —, —en = bifurcatie, verdeeling in twee takken.
Zinantie', iv. — = bigamie.
bigott' = bigot, schijnvroom, kleingeestig
uiterlijk vroom. Zigotterie i ,
= bigotterie.
—(e)n = bijouterie.
Zijouteriei,
Zitarbonat, 1. - (e),?, = bicarbonaat, dubbelkoolzure soda.
—, —en = balans; bie aiebeit =
de balans (op)maken. Zitam'auOug, nt. =verkorte balans. 3itamirer4ttung, to. =balansrekening.
bilateral = bilateraal: tweezijdig.
ZifOnteriO, iv. = zevenslaper. slaaprat, relmuis.
— — cr = beeld, afbeelding, prent,
plaat, portret, beeld(zuil); gelijkenis, zinnebeeld, figuur, troop; 0. uber Uappen = kruis
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of munt; its $libe binricbten = in beeld (in
effigie) terechtstellen. 1310'Men, f. — =
beeldje, prentje enz.
birben, fcbin. (b.) vormen; uitmaken; tot
stand brengen ; beschaven, ontwikkelen; einen
kret6 b. een kring formeeren; ein gebitbeter
931eitfcb = een beschaafd rnensch; bitbenb =
beeldend, uitbeeldend; vormend, beschavend;
fir4 fj. = zich vormen, zich ontwikkelen; e6
bitbet ein Zatent rid) in ber Stitte = een talent
ontwikkelt zich in afzondering.
Zit'berantteter, tift i berbietier, in. = beeldendienaar, beeldaanbidder. q3inierbibet,
= nis.
= prentenbijbel. Zit'berbienbc,
prent. Zitiberinic4, f. =
Zit'bertiogen,
prentenboek. Zitibergaterie, = muzeum
voor schilderijen en beelden. tiltiberttanbet,
=fatten, m. = platenhandel, -Winkel. bit'ber=
reidj = rijk in prenten, in platen; beeldrijk.
tlitiberfdirift, in. = beeldschrift, figuratief
= beeld(en)storschrift. Zit'berftiiritter,
= beeldvlak; auf ber tb
mer;
erfcbeinen = opdagen, op 't tooneel verschijnen.
(beeld)vormer.
Zitb'fornter, m.
tiaftigteit, iv. — ==aanschouwelijkheid. Zilb':
ttauer, m. = beeldhouwer. lifibliattertunft,
= beeldhouwkunst.
bittrtir4 afbeeldend, figuratief; figuurlijk,
oneigenlijk, overdrachtelijk; in bithticbem
ainne = in figuurlijke beteekenis. ZlItylfer,
itt. —6, — = beeld(en)maker, vormer.
— = vormkunst, beeldhouwkunst.
nerd',
—f e6, - fe beeltenis; beeld,
beeldenaar; portret; einen $erbrecber int Q3itb,
niffe berbrennen, aufbeingen = een misdadiger
in beeltenis (in effigie) verbranden, ophangen.
bilb f fant = buigzaam, lenig, kneedbaar, vormbaar; gedwee, volgzaam.
=
m. =
standbeeld, beeldzuil.
beeldsnijder.
= beeldschoon. Zittv=
= beeldzijde (einer
Zitb':
feite,
Steelier, = graveur. nt. =
nt.
=
(oberb.)
houten
speksteen. Zitbiloct,
crucifix.
Ziti bung, —, —en = vorming, organizatie
(eine6 taate6,), inrichting; ontwikkeling, beschaving. Zit'bung&Inftait, in. = vormschool, school voor opvoeding en onderwijs.
= trap van beschaving.
ZifibungOtufc,
Zilblvetter, Zitbitvirter, in. = damastf. = beeldwerk, beeldwever.
houw- of beeldsnijwerk.
= gal= de gal betreffend.
achtig.
bitieguifr4 = tweetalig.
Ziff', in. —, —6 = bill, wetsontwerp.
Zit'larb (spr.: bill'jart), f. —d, —6 =biljard;
f.pieten = biljard spelen. titharbball, in.,
=fund, = biljardbal. Zillarbbeittet,
=fork f. = zak. biltarbie'reit, fcbiv. (b.) =
biljardeeren. Zillarbteffner, in. = biljardjongen. 13iIitarbftuet, m. = (biljard)queue,
keu.
--n = bikbijl. Zilicn = billen
t3it'te,
(eine6 acWife6).
Ziltett,
Ziftetf (spr.: billet), f.
—(e)6, --e = biljet, briefje, kaartje. Zifteti
kaartjesbureau, loket.
atOgatte,
einnetiliter, in. = biljetophaalder, controleur.
9811Ict(t)curi , in. -- e od. - d = biljeteur
(wie kaartjes afgeeft of ophaalt). tlitlet(t)ic:
ten, rcbin. (b.) = met briefjes of etiketten
voorzien.
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= billijk, redelijk; goedkoop; WO bent
einen recbt ift, ift bem anbern = wat voor
den een recht is, is 't ook voor den ander.
fcbin. (b.) = billijken, goedkeuren,
goedvinden. bit'figeriveife = billijker-, rede= billijkheid;
lijkerwijze. Ziffigfeit, in.
Zitifigfett&
goedkoopheid, goedkoopte.
= redenen van billijkheid.
griinbe,
billijking, goedkeuring.
I-fauna, iv. —
biljoen (miljoenmaal
Zillion', in. —, --en
miljoen).
bilzenkruid.
93-iffentrant, 1.
93-1Cfe,
Zintliant, - d = bimbam, bombam.
f.
—6,
=
tijdperk
van
2 maanden.
Zinteller,
13intetaltWinitt4, in. - = bimetalisme, dubbele-standaard-stelsel.
bint'metn, fcblv. (I).) = belles, bengelen, tingelen, klinken.
(0.) = pui men ; afrossen.
Dintjett,
= puimsteen.
Stein,
ttinar', tiina trifrit = binair, binarisch,
(uit 2 eenheden bestaande).
n =- band, verband. doek,
Zitil be,
blinddoek; das; slinger (fiir ben Wrm); ein6
gier3en = er eentje nemen.
bittter bie
inibellbatten, in.; :Mittel, f. = bindilbalk,
-middel.
bini tiett, ft. (f).) (banb; banbe, gebunben) =
binden, verbinden, vastbinden; ettn. an, auf,
in (Wee.) = iets aan, op, in iets binden;
(ein 31.tcb, Oefen, filarben, einent bie ,i:inbe) b. =
binden; ein B= a 13 = een vat met hoepels
bekuipen; einen Strauf3 b. = een ruiker
maken of binden; an bie Scbotte gebunben
rein = aan een bepaalde plek gronds gebonden
zijn, zich moeilijk kunnen verplaatsen, niet
van honk kunnen; einem aim auf bah Cseiniffen
iem. iets op het hart
od. auf bie
eete
drukken; einem etin. auf bie %are = iem.
iets wijs maken, iem. bij den neus nemen,
iem. iets op de mouw spelden; icb binbe
nicbt atte6 auf bie Olaf e = ik hang hem met
alles aan zijn neus; °Winn%) (far) = bindend,
verplichtend; bie gebunbene iRebe = de gebonden rede, poezie; fief) (1. = zich binden,
zich hechten, zich verbinden.
= binder, kuiper. Zinfbe=
tlift-ti ber, in. frifliiffet, in. = de sleutel van St. Petrus.
Zin'befparren, =bindbalk. Zinibeftricit,
tn. = koppelteeken. Zin'beitiort, f. = verbindingswoord, voegwoord. Zittbifabett, in. =
bindgaren, bindtouw. ZinVfet, f.
=
bindsel (auf Scbiffen).
Zinigettraut, 1. = bingelkruid, vlaskruid.
binIten mit Dativ = binnen, in (een zekere
tijdruimte): binnen acbt Tanen = binnen (of
binnen kort.
in) 8 dagen; binnen tur3ein
Zin'nenilbeick m.; =acivaffer, $T.;
m. = binnenlldijk; - wateren; - haven.
=
Zin'tietiqtatibel, nt.; =tanb, f.; =fiinber,
binnenllhandel; -land; -lander (oak: schip
voor de binnenvaart).
=
Zin'nenlIntauer, in.; =nicer, 1.; =fee,
binnen 11 muur ; - zee; - meer.
binnenil=Solite,
Zini ttenli fr4iffOrt,
vaart; -tool.
= binnenilZin i ltenlitierfe4r, in.; :Ault,
landsch verkeer; -landsche accijns.
Zino'cte, f. - d, - d = binocle, tooneelkijker.
Zinont', f. - e binomium; 't b. van
Newton = bah 9leintonfcbe tb Dino'inifr4
binomiaal.
-- = bies, rusch. binifeit,
-Zitti fe,
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artio = biesachtig. ZinifenbufrO,
= biezen
bos biezen. Zini feitutatte,
tn.
= rietzanger. Zitt'z
mat. Zinifenfetnaer,
=
Cenfelbe, iv. = wolgras. Zin'fritftutjt,
matten stoel.
biograaf. Zior.
ZiogrOA', in. —en, —en
—(e)n = biographic. tile:
gralible" ,
rctlifyifit = biographisch.
= biologic: de leer van het
iotogie,
leven.
Tti*ben, $t. = bipeden, tweevoeters.
Zi'quabrat, 1. = biquadraat, dubbel vierkant,
vierde macht.
= biribi (een soort loterijspel).
f.
= berk. biriteit = berken.
'Bir'fe, iv. —,
berkeboom.
Zirlettbautit, tn.
,thein,
tliritenlibefett,
f.; Jaft,
= berkenljbezem; -rijs; -sap; -wijn.
berkhaan, boschhaan.
Zia4a4it, m.
Zirata, f. = Birma. Zinttaine, —n, n =
Birmaan.
= pereboom. Zir
Zivit'battnt,
--n = peer. birit'fiirtitia = peervormig.
Zirtt'litoft, Zirniveitt, nt. = perenwijn.
tiirtti quitte, Yu. = kweepeer.
Ziricti, iv. —, —en = (herten)jacht (met speurhonden). bivifdiett, fcbni. (b.) = jagen (op
herten).
$riib. (ohne andere Prop.) mit Ace. =tot, tot aan; es tnei bi4 brei rage = twee a drie
dagen; bi4 (nacb) $ari4 = tot Parijs; bi4
(nacb) limerile = tot Amerika; bi4 an ben
Sato int aaffer = tot aan den hals in 't water;
bid an od. in ben rob = tot aan of in den
dood; bi4 auf ben Orunb abbrennen tot den
grond toe afbranden; bi4 bunt Oabnbof = tot
aan het station; bi4 au tube = ten einde toe;
bon Montag bi4 Sonnabenb = van Maandag
tot Zaterdag; M gegen Menb = tot tegen
den avond; bi4 um bier Ilbr = tot (om) vier
uur; bi4 boy attiei Zs'abren tot voor twee
jaar; einen bid auf eine Meinigfeit beaabfen =
iem. op een kleinigheid na betalen; one bi4
auf einen = alien op een na; bi4 auf ben
feSten ,etter = tot den laatsten cent; bi4 auf
(Saar = op een Naar, precies; bi4 31t ranen =
tot schreiens toe; bi4 auf l$Lut = tot bloedens toe; bi4 attin ttfet = tot walgens toe;
bi4 jest = tot nu toe; bid tvobin?= tot waar?
bid babin = tot zoover, tot dien tijd; bi4
bie(r)be y = tot hiertoe.
.conj. = tot, totdat; marten Ste, bi4 (ban)
icb lomme = totdat ik kom, tu' e4 nicbt, bid
icb e4 bir rage = doe het niet, voordat ik het
je zeg (of zoolang (als) ik het je niet zeg).
titiif ant, nt. —(e)4 = muskus, bisam. Zi'faitt
m.; :biftet, iv.; ,tafer u. =
m.;
bisarrillappel; -bok; -distel; -kever e. d.
,
j.
=
Besancon.
tilfait31
bWriien = bitcben.
Zi'frbof, --(e)4, ..iife = bisschop, prelaat;
bisschop (drank). bl'fc4iitlir4 bisschoppelijk ;
bijCifficbe Aircbe = Anglicaansche kerk; ft).
Oijcbtifiticbe Onaben = Uw doorluchtige Hoogwaardigheid of Uw Hoogeerwaarde.
= bisschoppelijke waardigheid, epianti,
=
scopaat. Zi'fr4oNtiut, in.,
bisschopshoed, mijter.
Zije, iv. = (scherpe) Noordoostewind.
Want' = tot bier (toe), tot nu toe. OiOe'rig :
bad bi4berige fetter = het weer (dat we) tot
nu toe (gehad hebben); bie bi4berigen Raciy
ricbten = de tot nu toe ontvangen berichten.

8

1. = Biscaye. ber bian't)ifr4e Veer:
bujen = de golf van Biscaye.
= biscuit.
tiiattit', in. —(e)d, --e u.
frWfaita = tot nu toe.
m. —4, —d = bizon, buffel.
Ziff, m. Oiffe4, Oiffe = beet. btfrMen, ein b.,
bad b. = beetje, een beetje, het beetje; mein
tdetb = mijn beetje geld; ein b. griii3er =
een beetje grooter; ein Mitt b. iSiffett, nt.
— = beet, bete, hap, brok, stuk. Wiz
enhnife bij stukken, bij happen. biffig =
bijtachtig; bijtend; bits, snibbig. 8if'figfeit,
Iv. = bijtachtigheid; snibbigheid.
titfter, nt. od. f. --4 = bister, roetbruin.
Ziftotta (spr.: ..toe..), m. od.
=
bistouri, insnijmes.
ZWitititt, f. —(e)d, ..iinter = bisdom.
= soms, somtijds, bijwijlen.
billittabifrO = tweelettergrepig.
to. = beet, beetwonde.
= verzoekschrift, rekest. Zirte,
Zittlirief,
—n = belle, vraag, verzoek; auf feine =
op zijn verzoek. WO= als 't u belieft, asjeblieft; b. fagen Cie mit = zeg mij asjeblieft
of toe, zeg mij ; „bebienen Sie ficb" — „bitte!" =
„bedien u" — „dank u" of „na u"; b. febr =
niet te danken.
bitten, ft. (b.) (bat; bate; gebeten) = bidden,
verzoeken, vragen, smeeken; einen um ettn.
b. = iem. om iets verzoeken; einen b. ettn.
au tun = iem. verzoeken iets te doen;
bitte Sic barunt = ik verzoek, smeek u er
om; bilrfte icb Ste um bad Sea b.? = mag
ik u even om het zout verzoeken of wilt u
me het zout asjeblieft eens aangeven? barf
icb um ,;oren stamen b. ? = mag ik uw naam
ook weten? — icb bitte Cie inftanbigft = ik
verzoek u dringend; Ivenn icb b. barf = als
ik u verzoeken mag of asjeblieft; einen au
rifcbe b. = iem. te(n) eten vragen; bum Zee
b. = op de thee verzoeken; icb Utile b.
laat M. binnen; [bafiir ijt gebeten gezorgd].
bitter = bitter; (bon be y Witte) bitter, snijdend; bitterer tlxnft = droevige, bittere ernst;
einen Bittern trinten = een bittertje drinken
of nemen. bit'terbiife = bitterslecht, bitterkwaad, -nijdig. Zit i terbiftel, Iv. = gezegende
distel, benedictenkruid. Zititerilerbe,
:t alt, in. = bitterllaarde (of: magnesia); -kalk.
bitlerfatt = bitterkoud. tlititerfeit, =
bitterheid. Ziti terliffee, nt.; :freffe, tn. =
bitterilklaver (of: waterdrieblad); -kers.
tertir4 = bitterachtig;bitter(lijk).bitlevfii-4 =
bitterzoet (ook een plant). Zititerloaffer, f. =
bitterwater. Zit'tertintr3, /v. = gentiaan.
Zittieffen, 1. = trouwmaal (op den avond
voor de bruiloft). Zitt i faigt, iv. bedevaart.
Ziegana, m. = processie, omgang.
(leftist), fchreiben, :fctirift, = verzoekschrift, rekest, petitie. Zilittjtelter, m. =
steller, indiener van een verzoekschrift, petitionaris, rekwestrant. bittltietfe = bijwijze
van een verzoek.
Zi'bounc, 1. --4, bivouak,
bivak.bibottaile'ren, bitunfie'rett, fcbiv.(b.)=
bivouakeeren.
tii3avr = bizar, zonderling. Zi3avveriei,
(e)it = bizarrerie.
--,
[Otar# = vlak.] 4 ia0fetb, j. = vlakte, vlak
land.
i3Ind'fifc4, in. = inktvisch.
btaffen, fcblv. (b.) = blaffen, keffen. tifaffer,
1314fler, in. —4, — = keffer.

Nage.
Mtai ge,
[10a*,

Mau.

107

= kindje, wichtje; lastpak.]

,—it = dek (over vrachtwagen).]

fcbiv. (b.) = opblazen, doen zwellen;
opzetten; fir4 f). = zwellen, zich dik maken.
Will-tent) = opzettend, winderig, opblazend.
= winderigheid.
13tiityfuMt,
Iv. —, --en = opzetting, wind. Zitaitningi4:
hitter, f. = windverdrijvend middel.
btalett, fcbiv. (b.) = walmen, rooken.
Ztaincege (spr.: ..maazje),
- it =
schande, oneer. btantie'ren, (tj.) = in
discrediet brengen, in kwaden reuk brengen;
fij b, = zich zelf oneer aandoen, zich blameeren, zich bespottelijk maken.
btan'co
btanfo.
Want = blank, blinkend, schitterend, glanzend; bloat; fie Ipieften mit bfanfen Zafern =
= in
met echte daalders; in bfanfent
't bloote hemd;
5iebett = den degen (van
leer) trekken; wit einem b. fIeben = op gespannen voet met iem. staan; jett tjab'
b. = nu is 't me duidelijk. Wan'fen, fcbiv.
(tj.) = blank maken, wrijven, poetsen.
tett', f. (e), --e = blanket, volmachtsblad.
btan'to = blanco; in b. = in blanco.
:trebit, in. = blancoli13tan'toliaccept,
accept; -crediet.
c = balein (van een
31antir4eit, f.
korset).
blaasje, bobbeltje.
—
ZWAen, f.
3tikve4entraut, f. = blaaskruid, waterblaas.
--n = blaas, bobbel, buil,
Zita'fe, iv.
blaar • destilleerketel; (stud.) vereeniging die
geen 'kleuren draagt. Zta'febatg,
blaas= blaasgat, pijpbalg. Zias fetitnrOre,
gat. Zta'febaigtreter, m. = orgeltrapper.
13ta ifeinftrument, = blaasinstrument.
13ta'fetoM, f. blaasgat, mondgat, mondstuk
(ben 31afeinftruinenten); spuitgat (be,?, fatfifcbW.
bfaft, er bfaft,
bta'fen, ft. (b.) (bu bfafeft
bfie; brief e; bfafe! gebfafen) = blazen; bc0
bie Zronttpeie, bie tbte P1. = (op) den
hoorn, (op) de trompet, (op) de fluit blazen;
kirut bf. = alarm blazen; suns Wnfiriff, aunt
Mitd6ufte, bf. = (tot) den aanval, (tot) den aftocht, opstijgen blazen; einen
Stein bf. = een (dam)schijf blazen; idj bfafe
font etIv. = ik blaas hem wat, ik bedank
hem, ik doe 't niet; mit einent in ein
bf. = het met iem. eens zijn; Zriibiat bf. =
't treurig hebben.
btaifenartig = blaasachtig.

bta'fig = met bladen, blazen, bobbels.
inftruntcnt, = blaasinstrument.
btafonnie'ren, fcbiv. (b.) = blazonneeren, een
wapen naar de regelen van de kunst schilderen of verklaren.
blaWymie'rett, f chin. (h.) = godslasterlijk
spreken, vloeken, blasphemeeren.
btail(bfafferod.
ber btaffefte od.bfaffefte)=
bleek, vial. btakbtau = bleek-, vaalblauw.
13taffe, iv. — = bleekheid ; bles. btaklIgetb,
u. d. = bleek Ilgeel, -groen e. d.
f. = waterhoen, koet.
titatt, f. Natter = blad (einer 43flaitele,
q3a0er, einer Stifche, eined Mube .0, einer Sage,
%otert,); courant, krant; baan, breedte (eined
StoffW; er nimmt rein Of. box ben O rtunb =
hij zegt waar 't op staat, hij windt er geen
doekjes om ; bad ftebt auf einem anbern Matte =
dat is wat antlers; bad Matt fcbief3t itjm =
hij wordt kwaad; bad N. bat fid) geinenbet =
het blaadje is gekeerd. btattakutirt = bladachtig, op een blad gelijkend. Ztatt'anfatf,
in. = bijblad. Ztatt'btel, = lood in bladen,
bla,dlood, theelood. Ztiitti rtjen, — =
blaadje. btatlett, fcbib. (tj.) = (de overtollige
bladeren) afstrippen, wegnemen.
'23tafter, lv. —n = puist, pukkel, buil;
bie Ofattern = de pokken. Ziati teritett, f. =
pukkel, puistje, schilfer. Ztiiti tererbe, iv. =
azijnzure potasch. Ztiititerfatt, nt.=afvallen
van de bladeren, afgevallen bladeren.
= schilferachtige huiduitslag.
terfterOte,
= pokligif(t);
tItatlerlIgift, i.; :piratic,
-kuiltje (of: -put, -deal).
bladgoud.
=
f.
Zticit'tergotb,
btatlerig = puisterig, pukkelig, schilferig.
= dicht gebladerd ; bladerig, feuilleté
(Rucben); bladerig, schilferig (Steine, rticbte,
Aoblen). = bladerloos. Matter:
utagett, m. = boekpens, bladmaag. blatlern,
fcbiv. (b.) =bladeren; ontbladeren; fic4 Di. =
schilferen, (af)bladderen.
lMatternarbe, iv. = pokkuiltje, pokdaal.
btati ternarbig = pokdalig. ZtatiterneOl:
bottle', = pokkenepidemie. litatlertt:
gift, f. = pokgif.
bliitterreic0 = bladerrijk.
feuilleté-deeg.
tilfterteig, 1.
tuelfe = in bladen, bij bladen. Ztiitlertuert,
= loofwerk, lofwerk. biattifiirmig =blad-

vormig.
litatt'llgettW, 1.; :oft), I.; :tjetutMen, f.;
= bladilplant; -goud; -vliesje;
:tatO,
--n =
btatt'to =bladerloos.*Itattlofe, iv.
q3ta'fenlibruc4, m.; :ent3iinbung,
= blaaspreuk, -ontsteking; -steen (of:
huislook. Ztattirippe, = nerf. Matt':
graveel).
roller, in. = bladkruller (ben MauPen u. d.).
Zittljettintt, in. = deksel van den destilleer- Ztatt s feite, te. =bladzijde; voorzijde van een
ketel.
blad. btattiftiinbiri = bladstandig.
:ftlet, in. = bladlistand,
; :traut, f. = blaaq- Matt' 1I
Zta'feniltratittif,
-steel.

kramp, -kruid.

13talenPftafter, f.

blaartrekkende pleister,

trekpleister.
nt.,
nt. = blaaslisnede (of: steensnede);
-peiler (of: catheter); -steen; -snede.
bta'fot3letienb = blaartrekkend.
= blazer, sourneur, blazer
ut.
(die een blaasinstrument bespeelt).
Ztat fellrobr, f.; Avert, f. = blaaslipijp
erwtenschieter); -werk (van een orgel).
buffir4t = blaasachtig.
geblazeerd. 2 itifiert i fieit, Iv. =
btafiert
geblazeerdheid, onverschilligheid.

Zta'fotIlfrimitt, m.; Jonbe,

=
btattftletftiinbig = gesteeld.
dwarsbalk, dekstuk. btattivelfe = bij bladen.
in.
=
bladlltatt'lltueifer, :ivenber,
wijzer (of: leesteeken); -keerder (een koordje
of lintje in een boek).
13tatt'Ivictter = Cattroffer. 13tatt'3eittett,
= l 3lattireifer. 9.3tatti 3eiger, in. = bladwijzer, inhoudsopgaaf, index. titatt'Onn, f. =bladtin.
Wan = blauw; macs en od. anfaufeit
faffen = (Stab') blauw laten aanloopen, blauw
maken; cinen braun unb bf. fcbfagen = iem.
bont en blauw slaan; mit einem Witten 1.1tge
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babon fontmen= er nog goed(koop) afkomen,
er genadig afkomen; bt. untertaufene augett =
blauwe kringen onder de oogen; einem bie
9fugen ftttagen = iem. een blauw oog
slaan; einem einen btauen Zunft bormaeben =
iem. een rad voor de oogen draaien; btaiten
Montag macben = Maandag houden; Fein
btau6 2Bunber feben = ten hoogste verwonderd zijn; eine Mane = een blauwe
boon (een kogel). Zion, f. — = blauw;
Otaue binein = in het honderd, in het wild
(fcbinaten, reben = praten); inkVale Witein
feben = wezenloos staren. bteatiattoin= blauw=-oogig, met blauwe oogen. Ziatt'brurt,
Blauwbaard.
Antek f. =-blauwIlbes; -boek.
Zhu"' II beere,
— = blauw, blauwe kleur, lazuurZtaiti e,
blauw, blauwheid, blauwsel.
131iitti et, nt. — = klopper, knuppel;
stamper. btritt i ettt, fcbin. (b.) = stampen,
kloppen, uitkloppen. bticiu'ett, fcbin. (O.) =
blauwen, blauw maken; slaan, kloppen, stampen; afrossen, kloppen.
iitaiti ente, Yu. = wilde eend. Ztait'farber,
nt. = blauwverver. Ztatrrita, f. = blauwglas, smelt of smeltglas, glazuur. btattigrau=
blauwgrijs.
131(1110100lb 1 . ; =fel)titert, 1.; :fine, =
blauw hout (of: campêche-bout); -keeltje
(of: -borstje); -kuip.
in. =
Wit-n.144 = blauwachtig.
blauwe mees, pimpelmees.
Ztaurfaure, lu. = blauwzuur, pruisisch zuur.
Zitatt'grbecte, = grijs gevlekt paard.
Ztait'friiimntel, lit. = appelgrauwe schimmel.
Ztauf iljteht, :ftrittupf, m.; zfitr4t, in. =
blauwIlsteen (of: lapis lazuli); -kous; -zucht
(of: -ziekte).
Z3tailluaffer, = hemelwater, kalkwater.
13terV, f. —(e) = bilk; onzin. Ztertretrbeit,
iv. = blikwerk. bte'cljen, fcbtu. (b.) = opdokken, over de brug komen. ble'rberit =
blikken, van blik. Ztertinefittrr, 1. = blikwerk, blikgerei. literkbantuter, nt. = plethamer; blikken hamer; bliksmederij. Z4ter4'.,
tim-tbfrOub, m. = strijdhandschoen. Ztertyz
baube, = helm. titerkbiitte, in. = bliksmederij. Zter4iinftruntent, f. = koperen
instrument. 13telVtapPe, in. = helm. Zterty:
= kaliber, mal. 231e ftintiin3e, lro.=
utak
= koperblikmunt, holmunt. 13tectj'tnitfif,
muziek. litecO'ner, ZteM'Irbtiiner,
ISterbifebntieb=blikslager.literWitiare,b).=
blikwaren. Zterb3aittne, in. = haaktang.
Zterk3intt, f. = bladttn.
= (hie Biibite) laten zien.
btecifen,
I. Zitei, f. —(e) =lood; peillood; potlood; $tit,
Per unb 93. = kruit en lood.
II. Btei,
- -(e)t, —e = blei, bliek.
Zitetaboattg, =abfiricb, :camitg,m. = schuim
van gesmolten lood, loodslakken. Ztej'arbei,
ter, m. = loodwerker. bletartio = lood= loodbalsem.
achtig. Ztetbatfant,
biei'bett, ft. (f.) (Web; btiebe, gebtieben) =
blijven, vertoeven, verblijven; duren; uitblijven, wegblijven; overblijven; sneuvelen; ant
fteben,
,Veben b. = in 't leven blijven;
fteden, biingen b. = blijven zitten, staan,
steken, liggen, hangen ; too finb tvir fteben
gebtieben? = waar zijn we gebleven (beim
efen)? bei etim b. bij iets blijven volharden); bei her Sacbe b. = bij de zaak blijven, voet bij stuk houden; e?, bteibt abet beim

blettben.

atten = alle y blijft bij het oude zooals het
was); e bfeibt babei! = afgesproken! ofdaar
blijft het bij ! bteibe mit bamit Pont ,f)atie oil.
born 2eibe! = blijf me daarmee van 't lijf!
6 bteiht utter un?., = het blijft onder ons;
4 bon 10 bteibt 6 = 4 van de 10 blijft 6; etim
b. taffen = iets laten, iets niet doen; er btieb
auf hem 43t0e = hij bleef op de plaats (dood).
= blijven, verblijf; bier ift
Zitetben, f.
meined Oteiben nic4t hier kan ik niet blijven.
m. = loodglans.
bteic0 = bleek, vaal, kleurloos, mat, zwak.
= bleekerij. 13teiAart,
13teicO'clitftatt,
= lichtroode wijn.
m.
ZieVite, in. —, = bleekheid, vaalheid;
bleek, bleekveld; het bleeken. bteli c4en, fc4h).
(b.) = bleeken; einen 9Jlobren Pt. = den Moriaan schuren, wasschen; bt. (f.) = bleeken;
bleeker.
—
verbleeken. Ztei'rker,
ZielAert = 93reicbart.
Zteirkfatf, m. = chloorkalk. Zteirkotatf,
nt., Zteirtyftiitte, tv. = bleek, bleekveld,
bleekerij.
Zteitit'llputber, f.; :fitrOt, iv.; zivaffer, 1. =
bleeklIpoeder, -zucht; -water.
litetbetc4, f. = looden dak. Went, fcbiu. (b.) =
looden, met lood dekken of vullen. bteVern=
looden, van lood.
:farbe, in. = loodllerts; -kleur.
=
= potlood. Zteijorm,
Zteijeber,
= geest van lood.
looden vorm. Ztetneift,
looden
gewicht;
lood,
gelitetcletvicbt, f.
wicht (an einer Ubr).
itt. ; =Otan3, in. ; = Rtiitte, to.;
lood II gieter ; -glans; -glid ;
:glimmer,
-glimmer.
bleilorait; =battiq = loodllgrauw, -houdend.
m. = blikslagershamer.
= blei, bliek.
--,
Zitei*,
=
= loodgieterij.
loodachtig. Wein = loodhoudend.
h).; :frantbeit,
Zteilfammer, m.;
= loodIlkamer; -koliek; -ziekte.
lei'fuget, Yu. = looden kogel. Ztellot, f. =
peil- of dieplood, schietlood. Ztelittterft, =
schietlood.
1 . ; =Oftafter, =Platte, = lo od llolie (of: -balsem); -pleister, -plaat (of: looden plaat).
btetredit = loodrecht. Ztei'vobr, f. = potloodhouder, -koker. Zletriitoe, fro. = looden pijp.
=
4(013, 1.; 4r4talle,
loodIlzalf; -zout; -slak (of: -schuim).
= loodlijn, loodkoord, peilZteiffe4Itur,
koord, meetsnoer. bteijcbttier = loodzwaar,
zoo zwaar als lood. = lood
(zegel aan goederen, die door de belastingbeambten moeten geviziteerd worden).
= potlood.
ftift,
Zitetftiftlifpiiwr, m.; 3eirOttuttg, in. = potloodilpunter, -teekening.
= loodvergiftiging.
Ziei'bernIftung,
berfrOittt m. = het verzegelen (met looden
= waterpas, paslood.
zegels).
Z3telluelk f. = loodwit. 13tetaeicben, f. =
= loodsuiker.
lood (zegel). 4 tei'3nifer,
it = ooglap, oogleer
,
Zieits be,
Verbe); loos of blind venster, looze of blinde
deur; nis, blindeering, dekking (an aeftitn0=
Mellen); schanskleed, schansdek (auf
btett'bett, fcbin. (b.) = blind maken, de oogen
uitsteken; verblinden; betooveren; de oog-

Mienbfeuftet.

109

lappen aandoen; (eine Scbacbt) sluiten; (einen
2aufgraben, ,Vicbt) blindeeren.
litentvfenfter, f. = blind venster. Zfenbi:
fund, iv. = damp- of rookkogel. 131enlY:
Interne, iv. = dievenlantaarn. qMentileber,
= ooglap, oogleder. IMettivting, m. =
bastaard, natuurlijk kind. Ztentvratutten,
= tralieraam (ber Mater). Zienbiftein,
= afzetsteen.
—, --en = het blind maken;
Zten'bung,
verblinding; blindeering. litenbluerf, =
begoocheling, verblinding, misleiding, iets om
de oogen te verblinden.
—n = bles, witte vlek voor
Zieffe,
aan den kop van een paard.
(l.) = blesseeren. 131effur',
titeffie'ren,
lu. —, --en = blessuur.
--e = blik, oogopslag; glans,
nt. –
lichtglans, blikkering, flikkering; auf ben
eaten = op het eerste gezicht ; ben 0. auf
einen ricbten, iverfen = den blik op iem. richten, werpen; ate 93ticte oaf ficb atOen = aller
blikken (oogen) tot zich trekken.
—n = witvisch, blei, bliek.
Zticle, iv.
fcblv. (b.) = blikken, kijken, zien;
(bie lictjter) = het licht versterken (beim
Veen); ta13 bid) nie lvieber b. = laat je nooit
dat geeft heel
weer zien; bob tact Lief
wat te denken.
Zlittfetter, f. = blikvuur, seinvuur.
f. = bliksemlicht (in 2ettcbttitrmen).
= fijn zilver.
Zfict'filber,
blinb = blind (eig. en fig.); auf einem 9tuge
= aan een oog blind; btinber eifer fcbabet
nur = al te veel ijver schaadt; b. fur od.
gegen etiv. = blind voor iets; bei ben Otinbeit
ift ber einaugige tiinig = in het land der
blinden is Eenoog koning; mit bem Otinben
filieten (im Ubiftfpiet) = met den blinde spelen;
blinbeb Genf ter = blind venster; btinbe Mauer =
blinde muur (obne aenfter); ber btinbe Aauf =
de schijnkoop; btinber farm = loos alarm;
ein btinber $affagier = blind passagier, een
passagier, die zich binnensmokkelt om ongemerkt de reis mee te maken; btinb faben =
met los kruit laden; btinbe Atillben = blinde
klippen; bie Spieget finb b. = zijn mat, dof.
ailittlYbarnt, m. = blinde darm. Ztin'befuti
fpieten = blindemannetje spelen. Ztin'bett=
anitaft, iv. = blindeninrichting, blindengesticht. Ztinti'fifr4, m. = naaldvisch.
0110 = goedgeloovig, blindelings geloovend.
Iv. = blindheid; verblinding.
Zlittlriyit,
4;
titintviittO = blindelings; zonder overleg,
=
onbesuisd, pardoes.
blindslang, hageslang; gluiper. Zlinb'fitufb
= schot in den blinde.
Tcbiv. (b.) = blinken, schitteren,
glansen; pinken, blikken. Witlern, fcbiv.
(b.) = knipoogen.
fcbiro. (b.) = pinken, knipoogen, pinkoogen.
—e = bliksem, bliksemstraal,
m.
flikkering; ivie ber Of. = (zoo snel) als de
=
bliksem, als het weerlicht. 1311Vableiter,
= schitterend
bliksemafleider.
blank. Iiiitflitan = bont en blauw.
fcbib. (b.) = bliksemen, weerlichten; flikkeren.
Mit'AeOltitette, = snelheid van den bliksem. Ztilffunte, m. = electrische vonk.
Ztilfiuttge, nt. = drommelsche jongen, bijdrommelde-handte jongen. 13140e-et,
ache kerel, wakkere klant. 1311411'4M M,
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Ztilyntabei, f. = drommelsche meid, jolige
meid. 431i0cOtag, m. = donderslag, bliksemslag. WitOrkiten = bliksemsnel. tifitritoff,
m. = blikm. = electrische stof.
bliksemtrein.
semstraal. ZtiV3ug, m.
.toe, m. —(e)b, 93tbcre = blok (in often 93e=
tegen od. icOf ie f3en =
beutungen); einen in ben
—n =
in de ijzers sluiten. ZIcitfa'be, Yu.
blokkade, blokkeering; bie brecben = verbreken, forceeren. tiforfiblet, f. = lood in
blokken.
:011'10, f.; :41)4, f. = blokjf ijs;
Zito cr
-huis ; -hout.
tit° ifie'ren, fcbiti. (b.) = blokkeeren. ititto
rung, iv. = blokkeering, blokkade.
nt. = blok (katrol) maker. Wttocrrotte,
= blok, (katrol, schijf). Ztocf'flitcf, 1. =
blok (metaal). tliottlautte, = houtduif.
ZItti trio agen, m. = blokwagen, sleep (in
Sagentilbten). i3lf (V3irat, 1. = tin in blokken.
14tijtvauge, f. = bijziende.
= bleu, bedeesd, verlegen; zwak (bon
ben %nun, f rizijer auf in attgenteinerer llerluenbung), bijziend; dom, suf, stompzinnig,
lijzig; ein btiiber ,uttb ivirb fetten fett = wie
verlegen is brengt het niet ver in de wereld.
— = zwakheid (ber 91ugen);
litii'bigfeit,
= kortverlegenheid; sufheid.
zichtig, zwak van gezicht.
10. = kortzichtigheid. = domheid, sufferigheid, lijzigheid; biiberer 01. =
driedubbele domheid. titijtviinttig = suf,
stomp, idioot.
fcbiti. (b.) = (bon IRinbern) loeien,
bulken, (bon Scbafen) blaten.
btottb = blond; licht (gekleurd). ZionbIten,
— = blondje. lifottibe, lv. =
blonde, zijden kant; blondine; eine tiff*
Otonbe = een glas wit bier. Winb i Onarig =
blond, blondharig. iv. —n =
blondine. btonblo dig = blondgelokt, blondlokkig.
Waft = bloot, naakt, ongedekt; enkel, louter,
bloot; alleen maar; auf ber btof3en erbe = op
den naakten grond; mit btof3eit aii ten = bloots
(of barre-) voets; mit btof3em od. im btof3en
Aopfe = blootshoofds; mit (ben) btofen Kugen =
met het bloote oog; int btof3en ,eembe = in
het hemd; auf btof3em $ferbe reiten = zonder
zadel rijden; bet btof3e ehebanfe = alleen de
gedachte; eb ift ein bto13er 91rgivobn = het is
niets dan (enkel) argwaan, achterdocht; [atter
Sorgen = van alle zorg vrij; bon atter
,utfe bt. = van alle hulp beroofd]. Z.4100,
iv. —, —n = blootheid, naaktheid; open plek
(in 't bosch); (beim aett ten) blootgegeven
pleats; fidj eine Of. geben = zich bloot geven,
vat op zich geven. titottegen, fcbiro. (b.) =
blootleggen. btofi f ftellen, fcbiv. (b.) = blootstellen, in verlegenheid brengen.
Zioule =lute.
fcbib. (b.) = bloeien, in bloei staan;
in bloeienden staat verkeeren; fein
btilbt = het gaat hem goed; ibut btilbt etib. =-hem wacht iets. fitil f hettb = bloeiend; blozend;
in den bloei van 't leven.
liliint'r4 en, f. — = bloempje. Ztu'itte,
e. —, —n = bloem; blom ; puik, puikje; pluim
(be ,afett); geur, bouquet (beb VBeinW; burl)
bie QM. finecben, reben = in beeldspraak, in
bloemrijke taal spreken. fcbui. (b.) =-.
zijn taal met bloempjes en krulletjes doorweven; honig uit de bloemen zoeken.
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(h.) = met bloemen versieren, bloemen;
gehtilmt = gebloemd. tititintenartig = bloemachtig. Zluintenan, to. = bloemrijke dreef.
Ztulnenbau, in. = bloementeelt; bouw van
= bloembed,
een bloem. Ztuintentwet,
= festoen, krans.
-perk. Ztu'inenbinbe,
= bloembies.
Ztulnenbinfe,
=
Ztu'nten II Watt,
; :Brett, f. ; :erbe,
bloemliblad; -tafeltje (of: bloemenplank, jardiniere), -aarde (of: tuinaarde).
Ztui ntenflor, m. = bloe me ntooi, bloei, bloeitijd.
= festoen, guirlande.
Ziu'inenget)iinge,
Zin'tnen II f.; znefteit, f. = bloem liplant (of: -gewas); -stander (of: -standaard).
Zfu'menactuinbe, f. = guirlande. Zfu'uten:
griffet, m. = bloeinstijl. Ziu'ment)iinbter,
=bloemenverkooper.
tu. =
bloesemhulsel.
400t, in. =
Zin'men fart), m.; :tnufpe,
bloern kelk ; -knop ; -kool.
Ztuintenforti, in. = bloemenmand.
=iv.; :toe,
Zin'Inen fran3, m. ;
bloemllkrans; -kroon (ook: kroon van bloemen); -lezing (ook: bloemenoogst).
litulnen II *neer, nt.; :martt, in. = bloe men
schilder; -markt.
Ztu'Ineitunetit„ f. stuifmeel. Zfu'inenreirti,
f. = bloemenrijk, het rijk van Flora. fitninten:
veld) = rijk aan bloemen; bloemrijk, beeldrijk
(twin Stile).
Ztu'utenil ram, f. ; :41)01, ni. ; :frtylbe, to.;
:fritiritt, = bloem rie t -stengel ; -scheede ;
-scherm.
Ztustnenfitnur, to. =festoen. Ztu'inenfeite,
to. = haarzijde (enter ,Ciattt). Zin'tnenftanb,
in. bloeiwijze. Zin'mettjtaub, = stuffmeel.
Zittinten *enact, in.; :itiet, nt. = bloemllstengel, -steel.
= bloem (in een pot). !btu':
inimenitocf,
menftraufb lit. =ruiker. Zin'menftiict, =
bloemstuk; bloembed, -perk. Ztitinentee,
= thee eerste kwaliteit, keizerthee.
=
ZtuimenIltifrO, m. ; :topf, m.; :3ierat,
bloem II tafel ; -pot; -sieraad (of: lofwerk).
= bloementeelt.
Ztu'inenpuOt,
3tuietiel, nt. = bloembol.
wiimeranti = misselijk, akelig; mir toirb ht.
bor ben V-tugett = ik word draaierig.
fitui raic* = bloemig, gebloemd.
met bloemen, vol bloemen. iSittntift, tn. --en,
ty. =-- bloemkunde.
—en --=bloemist.
= bloempje, bloemelijn.
Ztuife, = bloeze of blouse. ytitu':
fenmann, in. = werkman.
= vuurtoren, baak, baken.
Ziiije, to. —,
—(e) = bleed; mit tattent Cute =
Zint,
in koelen bloede ; bad ftieg mit tiff Oeficht =
het bleed steeg mij naar het gezicht; bon
ebtem Cute = uit edel bleed ; bat madjt hiif0
dat zet kwaad bleed; bayberteugnet
fist) nicht = het bleed kruipt waar het niet
= een jonge bleed;
gaan kan; ein lunge?
tiff auf C. = tot bloedens toe; ba,, tiegt
= dat zit in 't bleed.
einem im
= bloedliafgang
1010'11 atigang, m.; : abet,
(of: -verlies); -ader.
bturCitmtir4 = op (naar) bleed gelijkend.
Ztuti ampfier, = rood patich, drakenkruid.
Zint'anbrang, nt. = aandrang van het bleed,
bloedarm; doodarm,
congestie. bintarm
bloedarm. liturarinnt, to. = bloedarmoede.
bloedachtig.
titut'artin
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Ztut'IIaitiMuurf, in.; :Dab, f. = bloedllspuwing; -bad.
btutitiefterft = met bleed bevlekt, bestnet.
bloedspu wing. Ztitt'buctie,
Ziutbrec4en,
= schavot.
to. = roode beuk.
bloeddorst.
=
Zintburft, M.
bloeddorstig.
bloesem; bloem, bloei;
n
to. —,
zweertje.
Zint eget, in. = bleedzuiger, anfeten =
koppen zetten. Ofttleitt, fchtu. (h.) = bloeden;
hie 'Rafe btutet mir = mijn neus bloedt;
mij bloedt het hart; fidj
Sera btutet mir
iniiffen
robe ht. = dood bloeden; er ivirb
hij zal moeten bloeden (geducht betalen).
= bloemliZtii'tenaitatt, f. ; :fetc4, in. u.
blad; -kelk e. d.
Zfur II enticernng (ed. :ent3ictinna),
;
(od. erou% in.) = bleedll:erniefin.na,
verlies (of: aderlating); -uitstorting.
bloedvormend.
btut'er3eugenb
bloeitijd; bloeitijdperk.
23tille3eit,
:tint, nt. =Ztut II f acne, iv. ; :fartie,
bloedilvlag; -kleur; -vink (of: goudvink).
111.
:fled,
=till%
=
*nut' ffa g ne,
bloedllvlag; -vlek; -vloed (of: -gang, -vloeiing).
f. = bloedll vat; -geld.
¶.;
= crimineele rechtbank.
Z1itt'aerir4t,
Zint geriitt, f. = schavot.
= bloed Ildorst;
Zint gier, 113. ; Ref c9itiiir,
-zweer (of: -vin).
bloedgierig. Zint'Oarnen, =
fitut'aierig
het bloedwateren.
; :bunb, in. = bleed;lbruiZtutitiorNeit,
loft; -bond (eig. en fig.)
titirtig = bloemig; bebloed; einen fchtagert =
iem. tot bloedens toe slaan. Zintlaet =
Otuteget. bturiunn = bloedjong.
Ztnt ftumpen, in.; :ty rant*, to.; 4;30) eritien,
= bleed klomp ; koraal ; -lichaampje.
= bloedilkeek,
Ziuti li tuiten, m. ; :taut,
-loop (of: -ontlasting).
bintleer, blurb) = bloedeloos.
:rat*, to. ; :rat, in. =
Zinti II manact,
bloedilarmoede, -wraak, -raad.
titutireir0 = volbloedig, sanguineus. btutirei:
nigenb = bloedzuiverend. Ztutrie4ter, in. =
bloedrechter, crimineel rechter. btutrot =
bloedrood. titutriinftig = bloedend, tot bloedens toe. Wurfaiter = erg rnoeilijk, erg
zuur; er td 3t el fitt toerben = hij werkt
als een paard.
brut' Janney , :frOnbe, to. = bleed it zuiger
(of: vakpyr); -schande. titut*teu = bleedschuw. libiltrfriNer4t = erg slecht.
; 401) &reit, in. = bleed llZtut II frilittb,
schuld; -zweer.
= bloedverwant.
ZtutOrettnb,
fpciett, 413n tfen,
= bloedspuwing.
ftillenb = bloedstillend, -stelpend. Zfut':
ftutfung, to. = stilstand in het bleed. Ztut':
bloedstriem, bloedige striem.
ftrione,
droppel bleed. ,t1titt',
Zfitt4'tropfen, nt.
ftur3, tn. = bloed(uit)storting.
ZIut411.)ertuanbter,
; :nerlyanbtfr4aft,
lv. = bleedlIverwant; -verwantschap. Ztntlat,
= bloedige daad. btutlrietenti = druipend
van bleed. Zint'unttauf, m. = bloedsomloop.
— en =bleeding.Ztutiurteit,
9311V-tuna,
doodvonnis.
f.
Ztutibernicen, f. ; znergiftung, ; :bcr:
tuft, m.; ztu iirme, to. =_ bleedlivergieten (of:
-storten); -vergiftiging; -verlies; -warmte.
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btut'tuenig = erg weinig, bedroefd weinig.
littutlintrft, iv. = bloedworst, beuling.
= zevenblad, tormentille.
1Jur3,
= bloedig teeken, bloedvlek.
lebten,
= bloedgetuige, martelaar.
tut'aeuae,
dysenterie.
13tut'atuana,
b. m. = brevi manu = oogenblikkelijk.
= Zanfnoten.
93n. od.
--, --en = windvlaag, vlaag, valwind.
= boa.
Zo'a,
—n = jodenkers.
Zobereti te, Yu.
3ocf, m. = bok, ram; bok (cols
fout, misslag; koetsierszitplaats); stormram;
voetbankje; onderstel (van windmolens, voor
te zagen hout e. d.); glas bier (bock); fteifer
= lomperd; ben Z. aunt Gartner mact)en =
de vas op de ganzen laten passen; einen
ntacOett od. fcbief3en = een bok schieten; 8.
'springen = haasje over springen; (einent) ben
Q3. fteben = staan (in 't haasje-over-spel);
Nattifclier = Spaansche laarzen; einen in
ben Z. Naniten = iem. op de pijnbank leggen,
iem. aan handen en voeten knevelen. boa':
being = stijf, houterig; koppig. Zottbier,
1. = bockbier. T. — = bokje.
boaen, feWv. (b.) = ritsig zijn; stinken; bok
springen; pruilen, mokken; steigeren (om den
ruiter of te werpen). Zortfett, f. = bokkevel.
Zort'ffij te, = fluit met mondstuk. buena =
ritsig; stinkend; bokkig. liortiteber, f. =
bokkele(d)er.
9BocN i bart, nt. = boksbaard; schorseneer.
Zot14'beere, = wilde moerbei. 3ocf#1,
bentetel', iv. = ouderwetschheid, sleur.
= bokkenhoorn; einen
8ott4'4orn,
Z. jagen = iem. bang maken, vrees aanjagen.
Zott'fprung, nt. = bokkesprong.
0J:then = bodem, grond, terZo'ben, m.
rein; bodem, boom; vloer; colder; grondslag;
bol (ein6 i.tt6); Obrunb unb = grond,
eigendom; bon gaffe ben Z. augto13en, and=
fcbtagen = het vat den bodem inslaan; auf
bent Z. ber Zerfaffung = op den grondslag
van de constitutie; ,anbivert tjat (einen) gotb=
nen Q. = een ambacht is goud waard; au Z.
iverfen = op den grond werpen; auf bent (od.
am) Z. tiegen = op den grond liggen;
Z.
ftttagen = neerslaan; bem gteicb mastert =
met den grond gelijk maken, slechten, sloopen; au Z. brilden = neerdrukken; .orn oaf
then = leven kunnen.
bem
Z;o'benlIbefMaffenbeit,
:befith m. =
grondligesteldheid; -bezit.
3o'benbrett, = onderlaag. Zo'beenfter,
f. = zoldervenster. Z4o'benbefe,
grond= zoldersop, droesem. Zo'bentatititter,
= grondkrediet.
kamer. Zo'benirebit,
Zo'bentock od. = zolderluik.
bo'bento# = bodemloos. lio'benmatte, iv. =
vloermat. *loibenraunt, in. = zolderruimte,
zolder. Zo'benfa#, m. = bezinksel; grondsop.
lio'benfee, m. = Bodenmeer, meer van Constanz.
Zo'benain#, in. = zolderhuur; grondrente.
= bodemerij.
Zobmereil,
—e = wolfsveest, paddestoel.
ZO'fift nt.
Zo'nen, m. =boog, kromming; strijkstok; handboog ; blad papier, vet; zie ook
Zaufcb. Zoigenbevirtinuna, iv. = velbeteekening, signatuur.
tioigenlibriicte, tn.; :back f.; :fenfter, f. =
booglibrug; -dak; -venster.
= folioformaat. bo'nentiir:
13o'nenfornt,
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Min = boogvormig; gewelfd. Zoigengang,
in. = overwelfde, overdekte gang. Zoigett.:
boogvormige mal (beim d3auen).
f.
booggewelf.
"-Uo i gengetuOlbe, f.
nriitg, Ia. = folio. lio'nenillamPe, to.; =Iv*,
f. = boogillamp; -licht. Zo'aentinie, iv. =
kromme lijn. Zo'genntar4er, = boogmaker.
13o'Renpfeiter, nt. = steunboog, schoor.
Zo'RenfrWeiOn, f. = het boogschieten.
genfr4taft, in. = sluitsteen (int Oelviithe).
= bladschrijver.
l°
o'gigen
citlI f f°O rnektjelifi.; m;fr4ii4, nt. = booglIschot
(of: schot in 't wild); -schutter.
3irgenfe4ite, iv. = pees van den boog, koord.
Zo i genfeite, iv. = foliozijde. Zo'gettfteltung,
= gewelfde gang. Zo i genftrick
=
streek met den strijkstok.
boogsgewijze; hij vellen.
bo'gentocife
gentuinbe, iv. =boogspanner.Zo'genyirben,
f. = signatuur, velmerk. Iiirgengrfet, nt. =
holle passer. titraig = boogvormig, gebogen.
= dikke plank, plaat.
,
Zotyte,
(0.) = beplanken. Zoliten:
boblen,
balm, Iv. = kegelbaan.
ZijOinte, nt. -n, — n = Bohemer. Ziitymeit,
f. = Bohemen. IliitYliteritiatb, = Bohemer
Woud. biitrittifc4 = Boheemsch; ba,F, flub itnn
biiMnifcbe Utter = dat is Latijn, Grieksch
voor hem.
Zobn'agt, Iv. = dissel - (bij1). Zo4nibiirite,
iv. = wrijfborstel.
—a =
136Inci djen, f. = boontje. 93ob'ne, ha
boon; ba,F., ift Hite Z. Wert = geen zier waard;
zie ook Plan.

bobinen, fcOlv. (b.) = boenen, wrijven (met was).
btiite, iv.; :Wilk, Iv. u.
9:304teitIlader,
= boonenllakker; -bloesem; -dop (of -peul
of -schil) e. d.
Zobi nenfejt, f. = Driekoningen. Zob'nen:
en. = koning (op Driekoningen). Zolr,
= Driekoningenkoek.
nenfutten,
= dat is te
nentieb, f.: bad get)t
=
erg, gaat to ver. ZoirneniVatter,
vrek, keutelaar, muggezifter. ZO'nenftattge,
= boonenstaak. Zobinenitrob, f. = boonenstroo; grob ivie
uiterst ruw.
zotytter, nt.
— = boender. 3i5(b)nibafe,
= boen= beunhaas. ZOn'taPPen,
of wrijflap.
f. = boorilbank; -ijzer
Zobri bout
(of: -lepel).
boren. tio'nrer, in. --d,
botyren,
— = boor; borer, boorder.
Zobr'llfanftet, nt.; iv.; :lock f.
boorilhamer (van rnijnwerkers), -bank; -gat.
to. =
tlobr'llmafr4ine, iv.; Inebt, f.::ntiitjte,
boor 11 machine (of: -toestel); -meel (of: boorsel);
-molen.
;mane, $I. = boor llZobr'llfrintecre,
schroef; -spanen (of: -meel).
— en = boring, kaliber.
Zotyruna, iv.
Zobrilltuurnt, in.; :yam f. =boorDworm (of:
houtworm); -tuig.
bani.
Zoth
—(e),,,
boVen = baaien.
m. --en, --en = Bojaar (flattifcber
Outberr).
ZOle, iv. --, --a = boei, ankerboei, ton.
= boeier; schip om de
nt.
boeien te leggen. Zwienteine, iu., :veep,
= boeireep.
= Lemnische
ZoI, in. -(e)d; Zotar'erbe,
of Armenische aarde, zegelaarde.
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iv. = boelijn.
Zo
= bolero (ein fPani,
Zote'ro,
fcber Zan6).
= bibfen.
n = bol, ui. ■Botitettnetuar40,
Zotite,
1. = bolgewas.
- = klein kanon.
Zi.iti fer, in.
batern, fcbin. (b.) = bolderen, geraas maken.
biiti tern, fcbin. (b.) schieten (mit bent 3Otter).
Zoltiverr, 1. = bolwerk, bastion. Zo11iverft3:
turn, nt. = bastiontoren.
Zoloq'na, = Bologna. Zologne'fer, =
Bolognees. Zotogneferitiinbiten, = Bologneesch hondje. botogneififM = Bologneesch.
.o'110, ut. — = Ont.
[Zoi3] = 3otaen; nittt jebe,?, dote, giebt einen
= alle hout is geen timmerhout.
— = pip; bout, pen, plug;
Zol'Aen, in.
strijkbout; wig; staande balk; evenaar; ber
ber anbre nerfcbt6t fie =
eine bretjt bie
de een bedenkt de plannen, de ander voert
= hij legt alles
ze uit; er bretjt cafe, 3u
verkeerd uit. Z3iati3enfrO1trfi, f. = cylindrisch
= bouthangslot, boutslot. 1301'3enyinge,
tang. bot3'grabe = kaarsrecht.
—n = bombarde, steenZontbarbe,
geschut; brombas. Zontbarbentent' (spr.:
..ma),
= bombardement. Zontbarbier,
—e = bombardier, konstabel. bout,
nt.
barbie'ren, fcbin. (tj.) = bombardeeren.
= bombazijn.
Zoinbafini , m.
= bombast, grootspraak,
Zontbaff, nt.
gezwollenheid. bontballifit = bombastisch.
zontitie, = bom. Zont i benbranb, m. =
lont van een bom. bont'benfeft = bomvrij.
Zom'bettreffet, m. = bomketel. Zont'bett:
= splinter, stuk (van
fpfitter, nt.,
een bom). 23ont'ben3iinber, m. = lont.
= bon, bewijs, briefje.
.on, nt.
bona frbe = bona fide, te(r) goeder trouw.
'bonbon', m. u. = bonbon. lion:
bon'bofe, :fitadjtet, Zottbonnie're, to. =
bonbondoos, bonbonniere.
ZattiOafe = lBotjntjafe.
--e = bongerd,
Zon'nert, Zan'gert, nt.
boomgaard.
—(e)n = bonhomie, goedZonttonties, in.
hard gheid.
Bonifacius.
Zottifa'ciu, Zottifa3i, m.
Zottififationi , , --en bonificatie, vergoeding. bonifige'ren, fcbin. (O.) = vergoeden,
schadeloosstellen.
= goedheid, innerlijke waarde.
Zonitat', in.
bonitie'rett, fcbin. (b.) = schatten, waardeeren.
Zon'tte, —n = bonne, kinderjuffrouw.
Zon'3e, nt. —n, —n = bonze, boeddhistisch
priester.
—e u. Obte = boot, schuit, bootje.
Zoot, f.
= Boeof. = Boeotie. ZOolier,
tier. bboitifeb = Boeotisch.
=
b o othl:4afen, m. u.
ZootCanfer,
anker; -haak e. d.
litoot 'ntann, nt. =teute = bootsman, matroos;
-manner = bootsman, schieman. 23ooti$'31e4er,
= sleeper, trekker; sleep.
Zor, f. —(e) = boor, borium. Zoraciti,
(e) = boraciet. 13v i rag, m.
= borax.
Zo'ragfaure, fn. = boraxzuur. Zoiragfpat,
boraxspaat.
e = boord; rand, kant,
Zorb,
oever; an, fiber
aan, over boord. Zortv:
Brett, f. = gordijnplank.
Zorbe = tborte.
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= vruchtbare vlakte.
Zarbe, iv. --,
Bordeauxwijn.
Zorbeaugtoein,
(e), --e = bordeel.
f.
f.
Zorbereatt' (spr.: roo), m.
bordereau, borderel: lijst, ceel; speciebriefje.
borbie'ren, fdjtu. (b.) = omzoomen, galonneeren, bezetten.
totnelYbolt = boordevol.
Boreas, noordenwind.
130'rentiL, nt.
Zorg, m. —(e) borg, krediet; auf =
op de borg. borgen, fcbin. (b.) = leenen (van
en aan iem.); ben od. bet einem etin. b., einem
b.; tang geburgt ift nit* gefcbenft = borgen
is geen kwijtschelden; b. madjt Sawn = borgen baart zorgen. borgueffe = op de borg.
= schors, bast.
Zorte, in. —,
ZorfettlIfiifer, m., :Norm, m. = bastlikever,
-worm (worm in 't hout, ziekte).
—e = bron, put, wel.
Zorn, in.
borniert = geborneerd, bekrompen. Zor:
= geborneerdheid, bekromniert'Oeit,
penheid.
Zor(r)cti go,
Zo'r(r)etfe0,
bornagie, bornagie (s,.)3ftan5e).
3nfetrt
=
BorromeIsche eilanden.
borrontii iifdy
=
tiijr,
13or'borfer itpfet, m. = Duitsche reinette.
—n = beurs (zak en gebouw);
Ziirfe, in.
geben = naar de hours gaan.
auf
f.; :biener, m. u. It. =
Ziirfenbtatt, f.;
beurslIblad; -book; -knecht e. d.
--e = barst, scheur.
Zorft,
--, —rt = borstel (einen Scbineine,),
23ori fte,
haar (an $fiatt6en). borften fcbM. (tj.)
overeind gaan staan, zich opzetten. borften:
artio = borstelachtig, stekelig. Zorften:
bef en, = borstel, stoffer (van varkenshaar). Zorftettgra, f. = borstelgras, boksbaard. Zorftenpinfet, nt. = ververskwast
(van varkenshaar). borftig = borstelig,
stekelig; kwaad, nijdig.
--e = plank.
Zort, f.
Z0rtic4ett, f. — = borduurseltje, boordje.
Zorte, in. —, —n = rand, borduursel, galon;
mit tBorte befeten, einfaffen = afzetten,
galonneeren. Zortenntafter, :mirror, m. =
passementwerker.
—n = Pruis. Zoruffia,
Zoruffe,
= Pruisen.
Zortoiftt, nt. = raagbol.
filWartiq = boosaardig, kwaad=
= boosaardigheid,
aardig. Zi34'artigfeit,
kwaadaardigheid.
fcbin. (tj.) = hellend maken, schuin
afwerken. Iiii'frOunn, to. , en helling,
glooiing, talud, berm.
= boos, slecht; kwaad, toornig; b. tile:
inobnbeit hebbelijkheid; ber Bole = de booze,
Satan; t3ofei tun = kwaad doen; er bat ficb
nidjti et babel gebacbt = hij heeft aan geen
kwaad gedacht; ein bbfer lager = een zeere
vinger; ein bbfer Ueg = een lastige, moeilijke
weg; auf ad. fiber einen b. fein = op of over
iem. boos, kwaad zijn; fie flub b. mit einanber =
ze zijn kwade vrienden; bift bu mit b.? =
ben je boos op mij ? bad
Zref en = vallende
—e(r) = boosziekte. Ziiifetuicbt, m.
wicht, slechtaard. i001)aft = boosaardig, boos,
kwaadaardig. Z&Ynaftiateit, tiolleit,
boosaardigheid, kwaadaardigheid, boosheid;
toorn,
I3oWtjeit0iinbe, in. = zonde uit
kwaadaardigheid.
(e)t, - e = boschje, bosschage.
itiveett',

113
= boosaardig.
m. = Bos9304 1niett, 1. = Bosnie.
nier. bo ,&nifit = Bosnisch.
Zo4'4.wriO, m. = Bosporus, straat van Constantinopel.
knutselen; [kegelen];
borfetn, fctin. (t).)
ook = boffieren.
Zoffieri arbeit, in. =boetseerwerk, reliefwerk
(in Vac0 a. B.). Zoffie'rer, m. boetseerder, bosseleur, reliefwerker. Zoffierilvatt4,
1. = boetseerwas.
9:30ton, f. = Boston.
kwaadwillig, onwillig, boosaardig,
slecht gezind.
Zota'nit in, — = botanica, plantkunde. Zoz
tainifer, nt. — = botanicus, plantkundige. butalt0A = botanisch, plantkundig;
botanifcber Outten = plantentuin. botanifieiz
ren, fc0in.
= botanizeeren. Zotanifiers,
trammel, in. = botanizeertrommel.
Zole, m. —n, —n = bode; Boten taufen =
boodschappen loopen; man muf3 ben binfenben
3oten abinarten = men moet den hinkenden
bode afwachten (int Oeftatigung einer Aunbe);
ber binfenbe fommt nacb = 't hinkende paard
komt achteraan. 3o i tenamt, = bodeambt;
kantoor van de diligence, bestellerskantoor;
messagerie. qiu t tentiinfer, et. = bode, bood= bodenloon.
schaplooper. 9Roitentotllt,
in. —, —nen = bodin, bodes.
= onderworpen, afhankelijk.
= macht, gebied; unter feine
bringen = onderwerpen, onder zijn beerschappij brengen.
tiotlAaft, in. —, —en = gezantschap, ambassade; tijding, boodschap, bericht.
= gezant, ambassadeur.
iAafter, m.
— = kuiper. Ziittifterr.
Z3D tt'djer, m.
in. =
arbeit, in. = kuiperswerk.
kuiperij. IiijttAerfAteget, = drijfhamer.
Zatti ttertvor4e, iv. = eerste week van de
Leipziger mis, kuipersweek. 913iittirker3ange,
in. = hoeptang.
—e = kuip, tobbe.
Zotititt, m.
inaeher, m. = kuiper.
ottinien, f. = Bothnie. bottinif(i)er
bufen = Bothnische golf.
= boudoir.
Zouboir'(spr.: boedwaar),1.
= bougie, kaars.
litatteci (spr.: boezjie),
tn. — = bouillon.
Zouttion' (spr.:
ZOtteineti (spr.: boekee), f. = bouquet.
Zombi:t ine, m. --n, —n = Bourbon. bony=
buittifit = Bourbonsch.
Zo'bift = Zinfift.
Zony te (spr.: Poole),
—n = bowl.
= boksen. ZoK'er
boten, fcWv.
— = bokser.
30 =
Zotyfott, m. —(e) = boycot.
br. = Breit of brofcbiert.
Zrabanti, 1. = Brabant. Zrabaniter, nt. =
Brabander. brabanliftt = Brabantsch.
= armband, bracelet.
Zraceter,
brad] = braak; ongebruikt; brac4tiegen =
braak liggen; leeg loopen, niets uitvoeren.
ZrarWarier, m. = braakveld. 13ra'Me,
—n = 't eerste omploegen na den oogst;
braakveld. tiraAeit, fcbin. (O.) = een braakveld voor de eerste maal ploegen; braken,
breken (atac). Zrattjeltb, f., M.,
=lanb, f. = braakland, -veld. Zraciria4r,
f. = braakjaar, rust- of jubeljaar. Zrarty=
= veldleeuwerik.
terite,
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13raOna'ne = rOmfne.
ZraOntonat, m. = zomermaand, Juni. Zra(41:
fr4taa, m. = braakveld.
Zrac, m. —es, —e; liracO'fe, in. —, —n;
Zratirfen, M. — — = brasem.
13rarlyboget, nt. = pluvier, wulp, welp.
Zrar4neetiOn'te, nt. = brachycephaal: kortschedelige.
liraftgrapty, m. —en, —en = brachygraaf:
kortschrijver. Zrat*mraltAie', in. — = brachygraphie : kortschrift.
13ra43eit, in. = braaktijd (fit6 3anb).
—e = afval, uitschot.
Zrart, f.
—,
litract(e), m. —(e)n, —(e)n ; Zraci fe,
—n = brak (hoed).
fc0). (b.) = sorteeren, uitschieten.
— = sorteerder, uitschiem.
ter; expert. lirarrant, 1. = uitschot, afval
= uit(van koopwaren). Zrart'4eringe,
geschoten haring.
brotefig = brak, bitterzout.
13ractperte, iv. = breekparel, onvolkomen
parel. Zractlifr4 = sorteertafel. Zrartz
Waren, V. = Oracrgut. Zract i luaffer, f. =
brak water.
Zratynta, in. = Brahma. Zrafjfitalte, Zrak=
mine, —n, —it = Brahmaan. braOttti':
nifr4 = Brahmaansch.
[Zrai te, in. — , —n = pen, pin.]
en, —en = bracteaat: blikZrafteati, nt.
of holmunt.
= brem, ginst; rand, boord,
Zrant,
zoom; bram (auf Scbiffen).
pother, zwetser,
—fe
Zrantar'bct,t4, m.
(0.) = zwetopsnijder. braittarbafie'ren,
sen, opsnijden.
iti.;
Z3ram'Ilralje, iv.; 441ten, V.;
1. = branallra, -zeilschooten; -steng;
-zeil.
Zrantt, nt. —(e)t, Oranbe = brand; [brandend
stuk hout of stroo]; gloed; het branden (be d
AaM, ber Bieget), baksel; [branding]; koudvuur, beeneter; (int ghetreibe) brand, roest.
Zranb'll affefuran3, Atatfant, nt; =Waft',
in. = brandllassurantie; -balsem; - blaar.
Zranb' II brief, tn.; tn.; =diner, m. =
brandjibrief (dreigbrief; ook: bewijs, dat men
brand heeft gehad); -meester; -emmer (of:
balie).
fc0). (b.) = breken (bun ben Sean).
Zrattiber, Irt. — = lont ; brander (acWff);
(stud.) zie Q3ranbfuc. liran'bertjareiton. =
enterhaak. 3rattb'er3, f. = brandbaar erts.
Zranbiente, in. katuil. Zrattrfactet, =
brandfakkel, toorts. Q3rattlYfafi, 1. = stormvat, vuur- of springton.
branbjeft = vuurvast, vuurproef. Zranb'fie:
Der, = ontstekingskoorts. tirattbiftecf(en),
nt. = brandvlek. branb'ffectig = met zwarte
vlekken of plekken. Zrantefur, m. =
lichtkleurige vos; bruin paard, vos; student
in het 2de semester. Zrattb'gaffe, iv =
brandgang.
; :tinter, m.; Atom, in.
Zrattiv nerfte,
it. = brandige gerst ; br. haver; br. koren e. d.
= brandlucht, lucht van
ZrattlYgernr4,
aangebrand eten. tiranb'gefrOntad, m.
bfanderige smaak. Zranbigefittniir,
=
vurige zweer.
=
Zranbl giant, tn.; :glace, it).; ziplien,
brand gevel ; - klok ; - haak.
branibiebt = branderig. bran'big = brandig,
waarin de brand, het vuur (eine ftrantbeit) zit.
8
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Zranteraffe = brandwaarborgkas. Zranb':
forb, m. = rooster (voor het vuur).
ranb' II Puget, iv.; :lawn, tn.; :leiter, in. .-brandlikogel, -luik; -ladder.
*Iran/viol:4, 1. = lontgat.
tiranbintal, = brandmerk, litteeken; smet.
[ranb imarte, in. brandmerk]. branbi:
ntarfen, 1cOin. (d.) = brandmerken; schand= helsclie
vlekken. liranblnafitine,
machine.
Zranb' 'Imam; tn.; :mai n , =Ilteifter, =
brandilmuur, -muis (ook: veldrat); -meester
(of: inspecteur bij 't brandwezen).
Zranb' Il Ofer, 1. ; = orbnunA, tv. ; :Pfeil, m. =
brandoffer,-verordening,-pijl(ook:vuurpij1).
,Zrnitb'rafete, in. = Congrevische vuurpijl.
=brandpijp, lont. ZrattlY:
Zranb iriibre,
= vurige roos (AranNeit). Zranb':
rofe,
roft, m. = roest, brand.
= brand II zalf;
Zranbi II fatbe,
=frijaben,
-schade (ook: -vlek).
branb'fitatlen, fodin. (0.) = brandschatten, op
schatting stellen. tiranb ifitatlunq, in. =
brandschatting. Zranb'fitiff, f. = brander.
ZranblAintmet, nt. = vale schimmel.
4Pritle, in. = brandllzool,
Zranb'll fo4te,
-spuit.
Zrattb iftiitte, in. = plaats van den brand.
tiranb'fteln, m. = baksteen, klinker. Zranb':
fteuer, in. = brandbelasting, geld bijeengebracht voor afgebranden. Zranb i ftifter, m. =
brandstichter. Zranbliire, iv. = ijzeren
branddeur.
Zran'bung, —, —en = branding; steile kust.
:bowel, in.; :too*,
Zranb' II erfirb erung,
= brandll verzekering; -vogel
:Aeitten,
(of: stormvogel); -wacht (ook: wachtschip);
-teeken (of: litteeken; ook:-brandsein).
Zranb i3eug, f. = vuurtuig.
Zirtutle, zie $ranfe.
= brandewijn. Zrannt':
Zrannti theitt,
toeinbtafe, iv. = destilleerkolf. lirannt'Wein:
Brenner, 111. = brander, destilleerder.
Zrannt'theinlleffig, m.; :fa% T.; ztiaf ft■ e, ie.;
u.
= brandewijnilazijn, -vat;
:fteuer,
-flesch; -belasting e. d.
m.
=
Braziliaan.
brafitiaLnifit =
Zrafitialter,
Braziliaansch. Zrafilien, f. = Brazilie. Zra:
filfenbola, f. = Brazilie-hout, fernambuk.
Zrafb tn. Oraff0 = rommel, tuig, prullen.
I.Zrnfife, nt. —n, —n; Zrar fen, nt. =
brasem.
—n = bras (aan 't zeil).
IL Zraffe,
braffen, fcdin. (fj.) = brassen; auf ben QBinb
= opbrassen, bijdraaien.
= zorg, verdriet.]
raft, nt.
= bakaal, gebakken aal.
at'aat,
apfet, nt. = gebraden appel. Zrat'bo cf,
=
braadbok (Aii*ngeriit). brat'en, ft. (d.) (dtt
brhtft, er brat; briet; briete; fixate! gebraten) =
braden
.11)f et, a. 0.); bakken (tat,
a. O.); auf bent Mofte br. = roosteren; bie
gebratenen Zauben filegen einem nicdt
taut = de gebraden duiven vliegen je niet
in den mond. Webratene, f. = gebakken
en gebraden spijzen
Rartoffern, ailcde
it. h.). Zraten, nt.
— = gebraden vleesch,
gebraad; ein fetter een vette hap, een
voordeelig zaakje, buitenkansje, een vetje;
ben fir. riecden = lont ruiken.
braadvet. Zra i tenfteib, f.,
Zraitenfett,
= Zondagsche jas. ZraitenfPider,
:rod,

Tr
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= lardeerder. Zralentoenber, m. =
spitdraaier, koksjongen.
m. = gebakken visch, bakvisch.
ft
Zrat'bering, m. = panharing.
m. —(eA —e = paddestoel om te
braden; sardine, sprot, bakvischje.
trot' it ntafcbine, tn.; :ofen, m.; :pfanne,
:roft, m. = braad i toestel; -oven; -pan; -rooster.
ZraticOe, —n = alt-viool, alt. airati:
fc4ift, m. —en, —en = altist.
Zratl fpief?, tn.; :tour%
;
f. =
braadlispit, -worst; -spil.
Zrau, Zriin, nt. Q3rhue = brouwer;
brouwerij; Zr. tn. u. f. = brouwsel. Zratt':
boatel), m. = brouwersvat.
Zrauc4, m. —(eA %irdu* = gebruik, gewoonte.
braurirbar = geschikt, bruikbaar, te gebruiken. ZrancO'barfeit, in. = geschiktheid,
bruikbaarheid. brau'r4 en, fcdiu. (d.) = gebruiken, zich bedienen van; eine Sur &v. = een
kuur ondergaan; noodig hebben, behoeven;
icd bran* bid tletb = ik heb veel geld noodig; Cie br. nur au ftingern = U hebt maar
te bellen; braucdt ineitere Vii.Oeinanber=
fetungen? = waartoe nog meer redeneering?
= gebrhucdficd.]
—n = wenkbrauw.
in.
bran'en, fcdin. (fj.) = brouwen; ber (bet
•
attc0) braut = 't mist sterk; e braut ficd
eta). auf ammen = er is wat op til, er is
onweer aan de lucht. Zrau'er, m. = brou—, —en = brouwerij.
wer. Zratteret,
Zran'er gilbe, :innunn, :3uttft, = brouwersgilde. Zrau l gerat, = brouwersgereedschap. Zran'gerec4tigreit, in. = brouwrecht.
Zratt'b (110, 1. brouwerij. Zran'Oerr, at. =
brouwer, brouwmeester. Zrait'Otif,
=
brouwerij.
Braun = bruin; br. unb titan jAragen = bont
en blauw slaan; der Zrautte = de bruine; de
bruin ($ferb); bruintje firauniangig =
bruinoogig. Zraun'bier, f. = bruin bier.
l3raune, = bruinheid; keelontsteking;
(del $ferben) wurg, worg. briitt'neartia =
kroepachtig.
= prunelle.
Zraunate,
briininen, jAin. (fj.) = bruin maken, bruineeren; (ben der Sonne) verbranden; bruin branden; fiA = bruin worden. Zraun'fifek
nt. = bruinvisch. brautegefb = bruingeel,
donkergeel. Zraun'gfaL T. = een soort mica.
Zrauni febtM en, 1. = bruinkeeltje.
NW, in. = roode kool. Zrautclote, ty. =
bruinkool. briinn'tir0 = bruinachtig. Zraun':
f Melte, in. = bruinbont paard. braun ifc4ertin =
bruinbont.
Zrannlebtueig, f. = Brunswijk. brauttifOoei:
= Brunswijksch.
•
raun' II font, tn.; :Win, tn. = bruinllspaat;
-steep .
le. = bruineering.
= brouwverordening.
Zrau'orbnung,
Zratt, m. — = tumult, luidruchtigheid,
herrie; toorn; in Saut unb Or. reben = een
leven van plezier leiden, goede sier maken.
l3rau'fr4e, in.
—n = schram, buil.
ZrattifMettre, iv. = brouwerij waar bier getapt wordt.
= gisting, working (born
Zrauife, iv. —,
eein a. o.); sproeier; eine
nedmen = een
douche (stortbad) nemen. iiran'febab, f. =
douche, stortbad. Zrau'feerbe,
= roodachtige losse aarde. Zraujefopf, in. = drift= bruisen, gieren,
kop. broulen, Wu.
•
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loeien; Osten, werken; een douche nemen;
6 brauft mir in ben ehren od. bie Chren hr.
mir = ik heb (een) gesuis in mijn ooren.
Zraujen, f. = het bruisen, gebruis;
suizen, gesuis. Zraut felnither, f. = bruispoeder. Zrani feloinb, tn. = sterke wind,
loeiwind; driftkop, opbruisend mensch.
Ordute = bruid; verloofde,
Zraut, hi.
meisje; tiler bad Ottict hat, fithrt bie heim
zonder geluk vaart niemand wel. Or. in
Kaaren = juffertje-in-'t-groen. tirant'an3uq,
= reis
= bruidstoilet. Zraut'faDrt,
om een vrouw te zoeken.
kraut' II f u^rer, m. ; :getvanb, 1. = bruidsijjonker; -kleed.
—e = bruidegom.
13riin'tioant, m.
; :tram, m. (od. =frolic,
Zrautljunafer,
iv.) = bruidsilmeisje; - krans.
[Iiraurfauf, m. = bruiloft]. Zrautleute,
= verloofden; jonggehuwden, bruidspaar.
briinti fir0 = als een bruid, als van een bruid,
bruids-, maagdelijk. lirautifrOatt, auf
bie Or. een = een vrouw gaan zoeken.
nt. = bruidsbelasting (int
9Jtittetaiter), trouwpenning. Zrautifttatuet,
jtaat, = bruidstooi. 13r autiftantl, m. =
engagement, verkeering. Zreatt'flappe, to. =
partijtje voor het trouwen; bruidstranen,
= hij, die voor
kandeel. Zrautiverber,
een ander een meisje vraagt.
Zrauloefeit, f. = brouwersvak (en alles wat
er toe behoort). ZratiVivirt, nt. = brouwer.
Drab = braaf, degelijk, flink, wakker; dapper,
= braafheid enz.
moedig; zoet. Zrafirtnit,
= bravo. Zraitio, m.
Zrallo, 1. —(,?,),
—(b), .. bi = bravo: sluipmoordenaar. DraiDo! =bravo ! Zraiborufeit, f. = bravogeroep.
litratiouri (spr.: brawoer) iv. = bravoure,
meesterlijkheid, dapperheid. ZraDourietrie,
to. = bravouraria.
=break: open
Zrear (spr.: breek) m.
rijtuig, brik.
broca--n
Zreci cie, (spr.: bretsjie), tn.
tella (eine %rt (eftein).
ZreckarAnet, = braakmiddel. Zrect'Daitf,
to. = kneedbank; (vlas, hennep)braak. Drecip
Dar = breekbaar. Zreekbarreit, to. = breekbaarheid. Zrerkbointe, iv. = slaboon, prinsesseboon. *Ire ' s*, —, —it = kneedbank;
braak (fur atacW . ZreiVeifelt, f. = breekijzer.
DreAnt, ft. (f.) (bu brichft, er bricht; brad;
breken (5. O.: bct
brit*, bricdj! gebrochen)
ben Stab
ben
trot, bad
fiber einen, eine 2an5e mit einem u. fur einen,
einem bad bie ,Vichtftrahten, Steine atO
cuter hrube, fein port, einen Runtraft, ben
arieben, einen tub = het brood, zijn been, 2C.
cafe tni3rtrich au iiberfeten); (Otut, (atte) braken;
(bad r' anch) afwerpen; (aritchte) plukken; (ben
%der) omspitten; (einen lkanb, einen Orief)
vouwen; bie t he hr. = echtbreken; bie Zrette
hr. = trouwbreuk plegen; (ein Cbetithbe) verbreken ; (bad Schiveigen) of breken ; 3ahit hr. =
ingang verschaffen, een weg banen; (ben afacW
braken; er hat nicht?, 5u belf3en nub 5u hr. =
hij heeft niets te eten, te bakken; 92ot britht
c if en = nood breekt wet; etlo. itber? Rnie
hr. zie Rnie; chi). (Streit, .ant) nom )aune
hr. = met opzet twist zoeken, iets met de
haren er bij sleepen; mit einem hr. = kwade
= breken;
vrienden met iem. worden; Dr.
(burch ettv.) heenbreken, been dringen; (in ein
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inbreken; (ai0 bent 65efiingnB) uitbreken;
bie Zranen brachen ihm auk ben Wugen = de
tranen sprongen hem uit de oogen; beffer biegen
ate hr. beter buigen als (dan) barsten; ber
Rrug geht fo Mange 5u Sailer, bid er bricht = de
kruik gaat zoo lang to water, tot ze breekt;
WO Dr. = breken; braken; bct, Vetter bricht
fich = het weer verandert, bedaart; bie entreit
hr. fich = de lucht breekt. 93relter, m.
=breker; branding. Dre'r4ertict = misselijk.
iv.; :put:
f.;
ZrecW
tier, f. braaklimiddel; -hoot; -pH; -poeder.
ZreOputtft, nt. = punt van breking. Zrerir=
ru4r, to. = cholerine, buikloop. ZrerOjteinge,
to. = koevoet, breekijzer. Zrect i treatf, in. =
braakdrank. tireltung, —, —en= breking.
Zre'rDlutOtuinfel, m. = hoek van breking.
Zre 4 11 Wein, m. ; :tour, iv. = braak wijn ;
-wortel.
—(e% —e = brij, pap, moes, gelei;
3rei,
hide Roche nerberben ben veel koks verzouten de brij; ben Or. berfchtitten = de zaak
bederven; er geht tvie hie Sale um ben heif3en
Or. = hij draait er maar steeds omheen.
Dret'artia = papachtig. Zregefrtjantift,
= papgezwel. Dreiiig = brijig. tlrei'Oan =
Oronhan.
3rei' II tiiffet, m. ; in. ; :Pfanne, iv.;
..:feDiiffet, Yu. =pap- of brijillepel; -bak; -pan;
-schotel.
Drat = breed; plat; itch hr. machen = een
hooge borst opzetten, als een pauw stappen,
een air aannemen; fich mit atty . hr. =chat =
wijd en zijd;
op jets pochen; twit uttb hr.
ift ft, hr. ate tang = het is zoo lang als
het breed is of het komt op hetzelfde neer;
etiv. hr. fchtagen = iets verdonkeremanen;
einen hr. fchtagen = iem. overhalen; emu hreiter
Stit = een wijdloopige, breedsprakige stijl;
ink Oreite gehen = (over iets) uitweiden; ein
uncle, unb Oreit6 fiber eine Sache fagett =
lang en breed over jets spreken. lireitagt,
= timmermansbijl, houweel. Dreitbeinin =
wijdbeens. 13relite, —, = breedte,
wijdte; breedsprakigheid.
Zreileu II arab, nt. ; :freiL tit. = breedetligraad; -cirkel.
Dreitneftirat = met breed voorhoofd.
cloth,. = bladgoud. lireit'Oaututer, m. =
plethamer. Zreit i ting zie Oriltring. Breit'frDufteria = breedgeschouderd. Zreitifeite,
tn. = langszijde (eine,?, Schiff6). DreitifPuria
met breede sporen; wijdbeens; breedsprakig.
breititirnia = met breed voorhoofd.
treten, ft. (h.) = (einen Oebanten) verwateren,
to uitvoerig behandelen.
brijomslag, pap. Drei':
Ziret'untfd5tag, nt.
toeir4 = zoo week als pap.
=
'Zirentett, f. = Bremen. ZreIner,
Bremensch.
Bremer. Dreintifrij
Zrentje, —rt = paardevlieg, horzel,
neusnijper, prangijzer, pranger; rem. 'Orem':
felt, fchtv. (h.) = den neusnijper opzetten
(bei Verben); remmen. Zrenvjer,
:Wert,
— =remmer. tirent0Jorriclitmta,
f. = remtoestel.
Darfeit,
=
brenitliar = brandbaar. Zrenni
brandbaarheid. Zrettni btafe, tn. = destilleerkolf. Zrennieifen, = brandijzer; frizeerijzer.
bren'tten, unr. (h.) (brannte; brenn(e)te; ge=
brannt) = ((inf5, Raffee, Ralf, Rohfen, ein
Schiff) branden; (bie ,fiaare) frizeeren; Q3rannt.,
Wein hr. = jenever stoken; (8ieget) bakken;
8'
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(eine Uunbe) uitbranden ; brandmerken;
brennt = er is brand; ein gebrannte kinb
fobeut bad Fetter = een ezel stoot zich geen
tweemaal aan denzelfden steen; ibc0 bicb nicbt
brennt, bad tiff* nicbt = bemoei je niet met
een andermans zaken; ber kopf brennt mix =
mijn hoofd brandt; brennt nod nicbt =
't heeft nog geen nood, haast u maar niet;
zich schoon wasschen. 3ren':
tveif3 by.
nett, T. — = het branden; het stoken
(Von 83rannttvein); het bakken (bon Biegetn),
hitte; zuur (int Ttagen). bren'nenb = brandend;
gloeiend, beet; stekend (Sit/um). 13ren'tter,
= brander (in ,Vampen); stoker;
m.
(tegel)bakker.
= Brenner spoorweg.
Zren'nerbahn,
rennerei', to. —, —en = (brandewijn)stokerij, branderij; (steen)bakkerij.
= brandnetel. Zrettnifieber, f. = heete
koorts. Zrettni giaL f. = brandglas. Zrettni:
IauL f. = destilleerderij. iirettni4iitte, =
drijfhaard, frischhaard. Zrenn'meifter, m. =
opzichter in een branderij. ZrennInittel,
f. = lampolie.
f. = brand-, bijtmiddel.
ZrennlOuntt, m. ; z flAeRet, m. ; :itoffp
(od. :material, f.) = brandilpunt; -spiegel;
-stof.
= brandpuntsafstand.
Zrennitueite,
brett'aein, fcblv. (f).) = aangebrand ruiken.
bren3ilic4 = aangebrand ruikend
of smakend; bedenkelijk, hachelijk.
ZrefirtiDatterie, iv. = bresbatterij. 23re'fr4e,
—, —n = bres.
Lilreft'4aft = gebrekkig].
,tbretaretter (spr.: bretanjer), m. — =-Bretagner, Breton; Zretaglteritt = Bretonsche. bretag inifit = Bretonsch.
Zrett, f. —er = plank; (1cbtvar3W
Or. = (zwarte) bord ; prezenteerblad; boekenplank; dambord; mit $rettern betegen, be=
fcbtagen = met planken beleggen, bevloeren,
besehieten; ein Or. bor bent ko,0 babett =
een stommeling zijn; ba ift bie sett mit
Orettern bernagett = ik weet bier geen raad,
geen uitweg meer, ook: achter dat land is
geen land meer; bet einem einen Stein im Br.
baben = een wit voetje bij iem. hebben, bij
iem. in de gunst staan; etiv. auf einem Brette
bewbfen = dadelijk, ineens betalen; bocb am
Brette fein, fiten = groot gezag, grooten invloed
hebben; bor Br. fommen = voor het gerecht
komen; bie getter befteigen = op de planken
(het tooneel) komen; itber bie Bretter geben =
—=
vertoond worden. Zrettlten,
plankje. brefteln, fcbtv. (b.) dammen, triktrakken e. d. Zretlertiiitnte, stellage,
kwakzalverstooneel. tlretiterbar4, 1. = planken dak. Zretiterberte, iv. = houten (of planken) zoldering. bretlern = van planken,
planken. ZretlerberiAtag, m., Zretiter:
Want., --= beschot, (af)schutting, afdak.
Zretlerltieri, = planken; houtwerk. Zret':
ter3autt, m. = schutting.
= zaagmolen. lirettinaget,
Zrettintiiille,
= kraannt. = draadnagel. Zrett'Ciige,
zaag, groote zaag. Zrett'fr#neiber, nt. =
f. = triktrak,
plankenzager.
damspel. Zrettjteitt, m. = damschijf.
Zrebe, = apostolische brief, breve.
Zrettier', f. --(e)?, —e = brevier, getijboek.
bre'vi ma'uu = oogenblikkelijk.
—n = krakeling.
2.;re'3e1, tn.
— , —n = rivier-lamprei, prik.
Zricife,

bringen.

Zrief, en. —(e)e,, --e = brief; (auf bent Slur
lettet) aanbod; unb Sieger geben = zich bij
contract verbinden. Zriefabet, tn. = jonge
adel. liriefan-nainne, iv. = aanneming van
brieven, ook het loket daarvoor. Zriefauf=
frijrift, iv. = opschrift van een brief, adres.
ZriefenOgabe, = afgifte van brieven,
ook het loket daarvoor. Zrierbefe4tverer,
m. = presse-papier. Zrieftiogen, nt. =
vel(letje) papier. Zrieftiote, m. = postbode.
Zrierburii, f. = correspondentieboek; brie— = briefje.
venboek. 13riefAen,
= brievenbus.
Zriefeintnurf,
Zrief Ilfornt, to.; :gab, = brienvorm; -port.
tirierfaften, tn. = brievenbus, bus. brief':
lidj = per brief, schriftelijk. Zriefmappc,
=
= portefeuille, map. Zriefmarre,
postzegel.
=
ZriefutarfenlIaltium, f., jantinfuna,
postzegellialbum; -verzameling.
liriefs papier, = schrijf-, postpapier. brief':
Porto, f. = brievenport. Zrierooft, to. =
brievenpost; postkantoor.
tirieffr4aften, $t. = papieren, brieven, paperassen, schrifturen. Zrieffr4alter, =
loket. Zrieffteller, nt. = steller van een
brief; brievenboek (handleiding). Zriefftil,
m. = briefstijl. Zrieftafc4e, iv. = brieventasch, portefeuille. lirieftantie, = postduff. Zriertriiger, tn. = brievenbesteller.
Zriernntfcljtag, nt. = briefomslag, enveloppe,
convert. Zriefiberfefir, :IverlOet, =
briefwisseling. Zriefluaqe, to. = brievenweger.
Zrieett, f. = zwezerik.
It = brigade. tiriotibe:
—,
Zriga`be,
= brigade-adjudant,
abintant', :diet u.
ut. (113r. : ..djec) =
-chef e. d.
brigadechef.
Zrigant', nt. —en, —en = brigant, roover.
Zrinanane, iv. —, = brigantijn (klein
oorlogsschip).
brik.
—,
Zring,
Zrinitte, to. = Brigitta.
=-- briket.
Zrifetr,
brifotte'ren, fcbtv. (0.) = bricoleeren (beim
$ittarb burcb Niicrtiratt treffen). Zritolic4nfb
nt. = brikolschot.
brittaitt' (spr.: builjant) = schitterend, brillant.
Zriltanti, m. —en, —en = briljant.
—n = bra; lunette; einen eine
Zrits te, tb.
auffeten, Britten berfaufen = iem. een bril
op den neus zetten (= hem voor den gek
houden); burct) eine frembe febert = door
andermans oogen zien. ZritlettlItiogen, nt.;
brilleliboog; -mon:einfaiiunn, to. u.
tuur e. d.
(0.) = brilleeren, schitteren.
f. = beuzelarij, onzin, soep.
brin'nen, unr. (b.) (bracbte; briicbte; gebracbt) =
brengen, (aan- of iiveg)brengen; er lvirb et
Weft b. = hij zal het ver brengen; icb tverbe
babin 5u b. berfu*n, ba'i = ik zal het
daarheen zien to brengen, to leiden, dat ...;
fein &ben bocb b. = een hoogen leeftijd bereiken; din. an ficb b. = iets in zijn bezit
krijgen; eine Blare, eine Zocbter an ben Vann
b. = aan den man brengen; emit tinb auf ba?
Obmnalittnt b. = op het gymnasium doen;
= to berde brengen, auf hie
auf Tapet
Seine b. = op de been brengen (eig. en fig).;
= iem. tot het uiterste
einen auf iitterfte
brengen; ettb. auf bie Seite b. = iets ter zijde
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leggen of iets stilletjes wegnemen; auk ber
= in verlegenheid, in de war,
fl.flung
= in
van zijn stuk brengen; in %nicbtag
in
rekening brengen; in Wnivenbung
= vertoepassing brengen; in t rfabruttg
nemen; in eegfaft b. = doen vervallen, af= in 't harnas jagen;
schaffen ; in ,ari-tifcb
in Wang, in Bug = in gang zetten, aan
den gang maken; bet
bab bringt ber Webraucb To
mit 1'4:0 = dat brengt het gebruik mee; ivie
bringen sie bab iiberb (erA! = hoe kunt u
dat over het hart krijgen! einen untfein Gelb,
ben Zeritanb b. =iem. zijn geld, zijn verstand
doen verliezen; etin. bar ficb b. = wat bij
elkaar brengen, krijgen; ein Sinb our Zaufe
b. = ten doop houden; einen mum Weborfam,
aunt WeitiinbitO, ium Scblveigen, ant Zernunft,
Sum lobe =-- iem. tot gehoorzaamheid, tot
bekentenis, tot zwijgen, tot rede, ter flood
brengen; einen au (tbren, au Matte b. = iem.
in eer, ten val brengen; etin. zvur ftenntni
beb $ubtifuin = iets ter kennis van het
publiek brengen; au $alcier b. = op het
papier brengen; einen inieber au ficb b. = iem.
weer bijbrengen; icf fonnte bad Tort nicbt
Her bie = ik kon het woord niet
over de lippen krijgen; Mir bringen uniern
Ranbibaten nicbt burcb = we krijgen onzen
kandidaat er niet door; tote baben sie bib
fertig (od. auitanbe) gebracbt? = hoe hebt u dat
— = bren ger.
klaar gespeeld? Zrin'ner, in.
—(e)b, —e = weide, grens, rand;
iirinf,
grasheuvel, brink.
iiriquett(e) zie lBrifett.
bries, zachte wind.
Zrtfe, iv. —, —0
brits, veldbed.
—n
in.
= britschka: een licht
---,
Zritfriyht,
open rijtuig.
Zrit(t)anItiantetaft, f. = brittanniametaal.
lirit(t)ani ttien, f. = Brittannie. livit(t)e,
nt. —n, --n = Brit. ttrit'Mifit = Britsch.
9SriirfAen, Zriittfein, f. = brokje,
hapje. briicl(e)fig = brokkelig, bros, kruimelig. brijc'tetn, icbin. (b.) = brokkelen,
kruimelen. Zroclen, - = brok,
hap, stuk; Brocken (berg). broclett, TcOiv.
(b.) = brokken, in stukken breken; er bat
itictW beiten unb au b. = hij heeft niets
te eten, te bikken. brocIentueife=bij brokken, bij happen.
tiroibet zie Orobeut. brolnitt, fcf)ib. (0.) =
pruttelen, opborrelen (beim Aocben). Zrownt,
Zro'ben, in. — = warme damp, uitwaseming, uitdamping.
Zroli tjan = Trobban.
—e = brokaat: zware met
Zrorar,
goud of zilver doorweven zijde.
9Sront, f. —(e) = broom, bromium.
Zroutlicere, ie. = braambes. Zrontibeer:
= braam=.ftratut, in.; Antjc4,
ftaube,
struik.
= broomlikaZront'lltatiunt, f.; Jiiure,
li(um); -zuur.
Zron'ce = 3.rort6e.
brointiat = bronchiaal: op de luchtpijptakken
betrekking hebbende. Zron'ittien, V. =
bronchien: luchtpijptakken. ZirvititictW,
— = bronchitis.
—(e)b, --en; Zruni nen,
Mrottn,
zie 3runnen.]
n
=
brons,
(spr.:
,
Zrott'y
bronzen voorwerp. tlrott'A.ellarticiter, nt.;
= bronsll werker, -kleur. orotoc,
,fartie,

fartien = bronskleurig. bron'aleren, flu.
(b.) = bronzen.
T. —(e)b, —e; Zrojante, in.
Zrojant, m.
—n = kruimel, kruim, broodkruimel.
—, —rt = broche.
Zrojc4e,
— = zwezerik.
9StrikTr4en, f.
ttrofitie'ren, fcbiu. (b.) = brocheeren, innaaien.
—n = brochure, vlugZrojcbitire,
schrift.
bri3jetn, icbin. (b.) = (brood)kruimelen.
trot, f. —(e)b, —e = brood; ein Or. Bucter =
een suikerbrood; fein (gute) Or. baben = zijn
brood hebben; er faun ntebr atb Or. Olen =
hij kan meer dan eten; fcbinarae Or. = zwart
brood, roggebrood; inei36 93r. = wittebrood;
auf (od. bet) gaffer u. 93r. 4en = op water
en brood zitten.
Zrot'llaukelfung, =Wider, ; ,baunt,
m. u. a. = broodlluitdeeling (of: -bezorging);
-bakker; -boom e. d.
— = broodje.
ZratIten, f.
trot' II .=frititt, =4err, nt. =
broodilwinning, -vrucht; -heer (of: patroon,
baas).
Zrot lifamitter, :farren, nt.; :raften,
:tort), in. u. d. = broodlikamer (ooh: spijskamer); -kar; -kast (of: -spinde); -mand (of:
-korf) e. d.; einem ben 93rotforb tjiiljer bangen =
't iem. minder gemakkelijk maken, iem. kort
houden.
brotto4 = broodeloos; zonder eten, zonder
broodwinning; (bon Sacben) broodeloos, nutteloos, weinig opbrengend (brottoie Runit).
:ntarft, m. ; :mefier, ;
titrot'llittringel,
= broodligebrek; -markt;
=nab, nt. u.
-mes; -nijd e. d.
ZroOrbaufel, m. = oven-, bakkersschop.
:fOnittr4en, = snede of
Zrotiltnitte,
snee brood, boterham.
=
:tam
ZrotliVenbe, iv. ; Jtelte,
broodluitdeeling; -winning; -accijns.
Zrotiberitianbtung, = transsubstantiatie
(verandering van het brood (en den wijn) in
lichaam van Christus). ZrotiviffenfrOaft,
tn. = wetenschap, die om den broode beoefend
wordt.
brouiffie'ren (spr.: broeljieren), fcbin. (b.) =
brouilleeren, in verwarring brengen, kwade
vrienden maken.
= klad, schets.
f.
= een soort wit bier.
Zrotr4an, m.
I. litrust, nt. breuk, barst,
scheur; verbreking, schending (be arieben,
eineb nontraf0); breuk (in ber Necbettrunft);
(stein) groeve; in bie 93riicbe geben, fommen,
fatten, geraten = verkeerd uitkomen, verongelukken, in duigen vallen; bie Oritcbe = hoog
spoor (van gebroken takken).
II. 93rurf), m. —(e)b, aritcbe; tirutt,
broekland, moeras.
Oriicber
ZruOtianb, f. = breukband. Zruclybacb,
T. = gebroken dak. ZrliObOrf, 1. = dorp
in het broek. brurOjeft =breukvrij, onbreekbreukvlakte, breuk.
baar. Zruitlifite,
brudyfrei= zonder breuk. 9Bruit'ata, f. =
gebroken glas. Zruc4'gotb, f. = gebroken
goud (em te versmelten). 13-rur4'4afer, nt. =
wilde haver. Zruc4'0atter, nt. = breuk(in)houder.
brultig = moerassig.
brii'eftig = gebroken, met breuken of scheuren; breekbaar, bros; brilcbiger ,attth*at =
geschonden, gebarsten huisraad,
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Zruit'Pftafter, 1. = breukpleister. 3rur4',reciittung, = rekening met breuken. ,Zructy.t
frOiette, = spalk. 3ritOftcht, m. = brokkelige steen, steen uit de groeve. ZiettOftnet,
f. — brokstuk, fragment. Zrucljteit, nt. =
breukdeel, fractie ; ook: aandeel, quotum.
ZrucOvaffer, 1. = moeraswater. Zru4=
afjt, tu. = breukgetal.
rucin', 1. —(e) = brucine.
— = brugje, bruggetje.
1.
Zriicle, —, --it = brug; viaduct; eine
Or. ntacben (int Slai.ere) = een reeks maken;
bie Or. tinter ficb abbre*n, abbrennen = zijn
schepen achter zich verbranden; einem bie
Or. treten = iem. hulp verleenen. firitclen,
fcbtb. (tj.) = een brug leggen.
bindbalk, draagbalk.
bnifen, nt.
fenbau, nt. = bruggenbouw, het bouwen
van een brug. Zriicleittioot, f. = ponton,
lichter. Zriiefengetanber, f. = leuning van
de brug. tiriiclengtieb, f. = een van de
schuiten van een schipbrug. Zriiclenta4n,
in. = ponton. ZriiefenttapPe = klep van
een ophaalbrug. Zriiclentopf,
= brug= brugleuning.
genhoofd. Zriiefenie4tte,
= bruggeninspecteur.
Zriiclennteifter,
ZriiclenOfeiter, m. = brugpijler.
wage,
= weegmachine, waag; bascule,
brugbalans. Zrileteitold, nt. = bruggegeld.
— = bruggeman.
Zrtichter, tn.
thug, to. —, —en = houten stalvloer.
= modderpoel.
Zrurbef,
Zru'ber, m. Orftber = broeder, broer;
bienenbe Orilber = leekebroeders; ein tuftiger
Or., Or. 2uftici = een vroolijke klant; gteicbe
tritber, fiteicbe Rappen = gelijke monniken,
gelijke kappen; bad ift unter Ortibern 100
Cshttben Wert = voor t00 gld. is dat goedkoop.
nadj Zru'berart = broederlijk.
— = broertje. Zrii'bergenteinbe, to. =
Broedergemeente, Hernhutters.
3ru'ber114anb, W. ; =1)eiri,
f., =f1tfb
in. u. = broederIlhand, - hart; - skind; - kus e. d.
brii'berlicf) = broederlijk. Zrii'bertic4feit,
broederlijkheid.
tn.
Zrii'berfrOaft, —, —en = broederschap;
genootschap, (geiftticbe Gruber- od. Orilberfcbaft)
gemeente; Or. mit einem maven, fcbtief3en =
broederschap met iem. sluiten; Or. trinfen =
op goede vriendschap drinken en beloven
elkaar voortaan met jij en jouw aan te spreken.
= schoonzuster. Zru'berf.
Zru'berOratt,
fotnt, m. = neef.
f. = Brugge. Zriig'ger,
— = Bruggenaar.
3rii'tje, tu. —n = (vleesch)nat, bouillon,
jus, saus; eine taupe Or. fiber ettu. macben =
een lange soep van iets maken, veel drukte
over iets maken; in ber Or. ftecfen = in de
broeien
petrel zitten. brii'nen, fcbtv. (4.)
met kokend water; weeken; in heet water
zetten. 3rii4'fak f. = broeikuip.
futter, 1. = spoeling. brii4'4elf; = kokend
heet, dampend; fig. beet en versch; heet van
den rooster. 13rntyfeffet, nt. = broeikuip.
— e = moeras, vochtige
nt.
weide, broekland.]
Zriityniipfc4ett, f. = sauspannetje.
Warm = brii4beif3.
Zriill'aff-e, in. brulaap.
fct*. (tj.) =-brullen, loeien, bulken. lirnit'or*,
=
stier, bul.
= beer; brombeer, knorretirutnnt'biir,
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= knorrepot, moppepot. Zruntntibart,
raar. Zruntutliafb m. = brombas, brommer,
brompijp. Zruntnt'eifen, 1. mondharmonica. bruntinten, fcbiu. (4.) = brommen, mopperen, knorren; brommen, gonzen; in ben
binnensmonds mopperen; er nut f3
dart Or.
Or. = hij zit (im
Zruntitner, nt.
— = beer; brommer (bas, orgelpijp en
vlieg); brombeer, brompot. Zrumtn'tliege,
= bromvlieg. brunt'utig = brommig,
knorrig. Zrumnefreifet, m. = bromtol.
= stier, bul.
Zruittnt'or,
—n = brunella (weideZrunet'te,
plant).
briinett' = bruin, bruinharig; bie Orilnette =
de brunette.
Zrunft', 11). — = bronst, bronstigheid, tochtigheid, ritsigheid. bruntten, fcbtu. (4.) =
bronsten, tochtig zijn. brunflig = bronstig,
tochtig. Zitrunft'3eit, tu. = bronsttijd.
Zrun4it'be, iv. = Bruunhilde.
Zriittier'eifen, 1. = bruineerstaal.
fcbi-b. (b.) = bruineeren.
— = bruineerder. Zriinier i goth, 1. = gepolijst goud.
—n = pantser, kuras.
Zriinne', to.
— = put, wel, pomp,
lirun'nen, in.
welpomp; bron, mineraalwater, bronwater;
artefifcber = artezische put; in ben Or.
fatten = (fig.) in het water vallen, in rook
verdwijnen ; tvenn bad ltinb ertrunfen ift, becft
man ben Or. au = als het kalf verdronken is,
dempt men den put; Or. trinfen = bronwater (de wateren) gebruiken. lisrun'nen:
abet, =bronader.*trun'nenanftaft, =
mineraalwaterinrichting. Zrun'nenar3t,
baddokter. Zrun'nenbectet, m. = putdeksel.
Zrun'nengaft, m. = badgast. Zrun'nenge:
brand, nt. = gebruik van bronwater. 9Srun':
nentiaten, nt. = puthaak. Zrun'nentreffe,
= bronbe. = waterkers. ZrunItenfur,
kuur. Zrun'nennteifter, m. bronmeester,
opzichter over de fonteinen en waterwerken.
Zrun'ttenort, m. = badplaats. lirun'nen=
rant, nt. = randsteen van een put. Arun':
= welbuis, leidingbuis. Ziruniz
nettriiige,
nenfat3, f.=bronzout. Zrun'tten II fOnengei,
f. = Putll zwengel; -touw. Brun':
us. ;
nentuaffer, 1. = bron - , putwater.
= seizoen (om de wateren te
nenvit,
gebruiken).
— = putje; fonteintje,
f.
pompje.
= bronZrunn'efuelf, en.; Zrunn'queffe,
wel, wel van een put.
tiruno, nt. = Bruno.
Zrunk, to. = brand; ook = runft. Driin',
ftig = heet, vurig, hartstochtelijk enz. =
briinftig. l3runfr3eit = Orunftaeit.
(b.) = pissen.
brun'3en,
brila = bruusk, barsch, ruw.
fcbtu. (b.) = bruskeeren, aansnauwen.
Zriiffet, 1. = Brussel. Zriiffeter,
— = Brusselaar. briiffeter SOte = Brusselsche kant. briifilerifc0 = Brusselsch.
Orftfte = borst (van menschen
Zruff,
en dieren, ook van een kleedingstuk); rijglijf ;
ficb in bie Br. tuerfen = een hooge borst opzetten ; ein linb ben ber Br. entivi3bnen =
een kind spenen. Zruffaber, = borstader,
lirufrbanb, 1. = korsetveter; borstverband.
Zrufrbaunt, en. = l8rufttjota. Zruft'beere,
to. = borstbes, jujube. Zruffbetteintnung,
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:befittverbe, to. = beklemming, benauwdheid, last op de borst.
liruff II filth, T.; :binbe, iv. = borst 11 beeld (of:
buste); -verband.
Zruftbobrer, m. = drilboor.
giriiff 'ten, f. -----, — = borstje; lijfje, rijglijfje. Zruftbriife, lo. = borstklier. brii'ften
flit idly. (.) = een hooge borst opzetten;
ficb mit etio. br. = met iets pronken, pralen,
zich op iets beroemen.
Zruft' II entaiinbung, to.; :fell, T.; 4 ettentAn:
bung, in. = borstliontsteking; -vlies; -vliesontsteking.
Zruft' II ffoffe, m. ; =Offer, m. ; =gang, /It. =
borstilvin; -vinnige; -buffs.
Zruft II tObte, to. ; :bola, 1. ; =fajten, m. =
borstilholte; -hout (of: -boom aan 't weefgetouw); -kas.
9Bruft' II fittnten, m. ; :irant0f, in. = bors tllbeen; - kramp.
13ruff II franter, m. ; zfranWit, o. = borst iilijder; - ziekte (of: longaandoening).
Zruft'fraufe, iv. = plooisel, jabot.
Zruft' IlfrebL m.; =WI, m. = borstlikanker,
-lap (of: slabbetje, keursje).
Zruffieber, f. = leeren voorschoot.
Zruft' II teOne, tv.; :feiben, f.; :feibenber, tu. =
borstliwering; - ziekte (of: - kwaal); - lijder.
Zruiti 'Inaba, iv.; :Offafter, 1. = borstlispeld,
- pleister. bruffreinigenb = borstzuiverend.
Zruff Ilrienten, m.; :faft, m. = borstilriem;
-stroop.
airuft'fr4ifb, m. = borstschild; borstplaat
(b0 (obelniefter); metalen plaat als ambtsteeken; borstschild, -stuk (ber Zs'nfeften).
Zruft felifeier, tn. = sluier, halsdoek (ber
9lonnen). Zruffftreifen, tn. = strook, jabot.
Zruftftiid, f. = borststuk (Ieifcb); borstbeeld, buste. 9Sruft'tue4, m. = borstlap.
lirieftung, Yu. —, —en = borstwering, leuning, balustrade. Zruft'inarAe, iv. = tepel.
titrufftheOr, in. = borstwering.
Zrut, to. — = het broeden, broeien, broei;
broedsel; gebroed, soort; jongen; zaad (ber
Seibenraulmn); bie 'ilce feten Or. = de visschen schieten kuit.
brutal' = lomp, ruw. Zrutalitiit', iv. = lompheid, ruwheid.
Zrut'biene, to. = hommel. brieten, fcbto.
(ti.) = broeden, broeien; iiber etto. br. = over
iets peinzen, soezen; Life br. = kwaad
broeien. ZiruttjamS, f. = broeierij. Zrut':
,enne, iv. = broeikip, broeihen. briiitig =
broedsch; briitige i = vuil ei. Zriit'ofen,
m. = broedkachel, broedmachine. Zriit'3eit,
io. = broeitijd.
brutito = bruto. Zrutito II betrag, m. ; :an:
name, in.; :geluittt, 1. lt. a. = brutoilbedrag; -ontvangst; -gewicht e. d.
pft ! = pst! st! sjt!
43t., ltto = 8rutto.
Ziiti'Mett, 1. --, — = jongetje, knaapje,
ventje. Zu'be, m. = jongen, knaap; boef,
schurk; boer (im Aartenfpiet). Zu'benftrei,
nt., :ftiid, f., Znberei', lo. —, —en = boevenstreek, -stuk, schelmerij. Zfillin, iv. —,
—nen = slechte schelmachtige vrouw. bii':
biftt = schelmachtig, boevig, laag.
Zu'bo(n), in. —,?,, .. bonen = steeneppe; liesbuil.
Zucanier' = Oufanier.
Zucentaur', nt. —en, —en = Bucentaurus:
een monster, half mensch en half stier; eer-
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tijds naam v. d. staatsgalei van den Doge
van Venetie.
23uce'04a110, m. = Bucephalus: paard van
Alexander den Grooten.
ZurO, f. —(e), 8iht) er = boek; etio. au Oucbe
bringen, ii0 O. eintragen = iets boeken; O.
batten, bie 23iicber fOren = boek houden; bie
fiinf 93iicber TtoP = de 5 boeken van Mozes;
ein 93u4 43aPier = een boek (24 vel) papier.
Zutt'abet = $riefabet.
Zultarei! (bie) = Boekarije.
Zurtybaum, M. = beuk.
Zurtybinber, m. = boekbinder. Znriybinber II :
gefelte, m. ; :tunic, iv. ; :preffe, in. u. a. =
boekbindersljknecht; -kunst; -pers e. d.
ZuObrucfer, in. = boekdrukker. %inch:
bructereii, in. = boekdrukkerij. ZurO'bruder:
farbe, to. = drukzwartsel. Zucirbructerfunft,
to. = boekdrukkunst. Zurbibructerfeifte,
tv., Zuckbrucferftocf, m. = vignet. I8ucij':
bructerfOniir3e, tn. = drukzwartsel.
Zulte, iv. —, —It = beuk, beukeboom.
Zurirecter, Zur4'eirbet, Zultei, In. --, —n =
beukenootje.
Zihtefiten, 1. ----, — = boekje, boekske.
buicOen, iciu. (.) = boeken.
buAen, bitAen = beuken.
ZuAen II Clain, m. ; :b Me, to. = beuken11bosch; -haag.
Iiihterabfr4tufi, m. = afsluiting van de
boeken.
II bef(treiber, in.; :brett, f.; :freunb,
Zillter,
m. ; :gefteff, f. = boekenl!beschrijver (of:
bibliograaf) ; -plank (of: -rek); -vriend (of:
-lief hebber) ; -rek.
5Biec4erOanbef, in. = boekhandel.
13ii'Mer 11 fenntni4, tv. (od. :funbe, iv.); :ham,
nt.; :fietitytber, m. = boekenlikennis, -stalletje (of: -rommel); -liefhebber.
ZillterlIntaMer, m.; :nar y, m.;:regal, 1. =
boeken 11 maker (of: compilator); - gek ; -rek.
Zii'Merli rirOter, m. ; :faat, m. = boekIlbeoordeelaar (of: censor) ; -zaal (of : bibliotheek).
Zil'iterfantinfung, Ir. = boekenverzameling.
Zil'iterfr4au, in. = boekbeschouwing.
Zillter II fc#tnierer, nt.; :fifiranf, in.; :fOrac#e,
to. = boeken II flanser ; - kast ; - taal.
tiiilter II ftattb, m.; :furOt, iv. = boekenilstalletje; -manie.
ZiliAerbertellyr, m. = houder van een leesbibliotheek. ZitAerberaeir4n10, f. = boekenlijst , catalogus. letihtertnurnt, m. = boekworm (Z"'nfeft); boekenworm of -wurm (ber
immer iiber ben 93ii*rn Fitt).
Zuit'efite, iv. = hagebeuk, witte beuk.
Zu0finf, cb. = kleine vink.
Zucir II form, tri., :filOrer, m.; =fitfirun g, hi. =
boeklivorm (of: -formaat); -houder; -houding.
Zucbi cloth, f. = bladgoud.
tiurb' II batter, nt.; :attung, tv.; :anbef, ut.=
boekilhouder; - houding; - handel.
Zur0' II Winbler, m. ; :banbtung, iv.; :Jabot,
in. = boekilhandelaar, -handel (of: -winkel);
-winkel.
ZurVfeinen, 1., :feintuanb, ii). = boekbinderslinnen.
tilitcliaunt, nt. = buksboom, taxis, palm.
3ur4baunt)ijoY3, 1. = bukshout.
Zitiic44'ci4 en, f. —?, — = busje, doosje.
ZuckfrOufb, tv. = boekschuld.
ZuOfe, Iv. —, —rt = broek.
tiiickfe, to. —, —it = bus, doos; buks, geweer,
karabijn; bie Lb. ber $anbora = de doos van
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Pandora; ode au6 einer fcbatieren = alien
over een kam scheren. fiiirkfen, fcbiv. (0.) =
bussen, ombussen; met de buks schieten.
Ziirkfettfutterat, f. = geweerzak. tiiickfen:
4iinbter, m. = wapenhandelaar.
ZfirkfettOutlet, in.; :Ittuf, nt. (od. :rag, f.);
:fcbaft, nt. U. = karabijnIlkogel, -loop;
-kolf e. d.
= kanonnier. Ziirkfen:
Ziirkfennteifter,
m. = buksschieter.
ZttOftabe, nt. —n —n = letter , (boekstaaf),
letterteeken; grater
= hoofdletter; Heiner
=gewone of kleine letter; nadj betn Oucb=
itaben = volgens de letter. Zuckftabeicii,
le. = letterknechterij. intrkftithetn,
(b.) = aan letterknechterij doen, zich to veel
aan de letter houden.
= alphabetische volgZucOjtctbenfolge,
= letterknecht.
orde. Zuckftabenntenit4,
= algebra. 98.1t0:
Zurkftabenreitnung,
itabettfittot 1. = letterslot, geheimslot.
bucOftabie'rett, fcbiv. (b.) = spellen.
= woorden- of letterzifter, letterftiibter,
knecht. bititi ftiibtic4 = letterlijk.
m. = buksboombosch.
Znotjt, iv. —, —en = bocht, baai, kreek, inham,
golf; bocht (voor het vee). flurktig = met
bochten of baaien; gegolfd.
Zucktitet, at. = titel (van een boek).
Zu'rOuttg, iv. —, —en = boeking.
ZttcOltiel3ett, m. = boekweit.
riitle,
= boekweitengort.
i3uck3eirOett, 1. leesteeken.
I. Zuclet, m. —6, = bochel, bult; rug;
knopje (am $ferbegebif3); einem ben 0. boa
prilgettt = iem. een flink pak ransel geven;
einem ben 0. belt tagen = iem. allerlei leugens
op de mouw spelden; ficb einen tacen =
zich een bult lachen.
II. Ztterel,
—, —n = beslag (metaalversiering op boeken enz.); buil, gezwel
Zuclefelfen, I. = verstaalde stift, stempel.
biterle)tlitt = bultachtig. budle)tig = met
bulten ; gebocheld.
fcbiv. (f.) = bukken, buigen; ficb
biiclett
her einem h. = voor iem. bukken, buigen.
Zficling, m. —(e)6, —e = bokking.
Zficiling, at —(e)6, —e = buiging, nijging;
complimenbokking. Zikftingtitaster,
tenmaker.
tiudi ffitt, at. —6, —6 = buckskin.
Zubb0(a)WittiO, — = Boeddhisme.
bbift', at. —en, —en = Boeddhist.
= kraam, (kermis)tent,
—,
Zttibe,
-spel; kast (= kamer). Zu'bettgetb,
.=31i0,
m. = kraamgeld, staangeld, staangeld, marktgeld. Zit'bentettte, V. = kramers, spellemannen.
Zubget' (spr.: buudzjee), f.
budget,
begrooting; bad auffterten = de begrooting
opmaken, vaststellen. Ziogerberatung, tn. =
begrootingsdebat.
m. —6, — = eenvoudig landbewoner,
keuter; huurboer; kramer. *Iiib'tterfteite,
Iv. = gering boerenerf.
Ziiffet, m. —6, — = buffel; stommeling;
(stud.) collegehengst. Zliffete, bro. —, —en =
zwaar werk, geblok.
ZiiffeCIOaut, lv.;
1.;
iv. U.
=
buffelllhuid; -boom; -jacht e. d.
fcbsu. (b.) = blokken, vossen, hengsten,
zwoegen. Ziiff(e)ter, at. — 6, — = blokker.
Ziiffefor4fe, in. = buffel.

Zuffer = Suffer.
8iiffett',
—(e)t, —e = buffet.
= basbuffo.
Zttrfo, m.
Zug, m. —(e)6, l8iige = boeg; bocht, kromming, plooi; schoft (eined $ferbe6), schouder(stuk) (eined Sc4afe6, gatbe6). Zun'anter,
m. = boeganker.
— = beugel; hengsel.
Ziii get, us.
ZiinetlItirett, 1.; :cifen, 1. = pers- of strijk llplank; -ijzer (of: bout).
biiiqeffejt = beugelvast, vast in den stijgbeugel. Zil i geInteffer, 1. = persijzer.
fcbtv. (b.)
strijken, persen. tiiiigetrientett,
m. = stijgbeugelriem.
t•Itg'IcOnt = ontwricht (van een paardeschoft).
Ziin'teritt, iv. —, —nen = strijkster.
boegseeranker. intotei,
Zttafieranter,
yen, fobiv. (b.) = boegseeren, op sleeptouw
nemen. Zngfie'rer, m. = boegseerder. /Sun:
iertatt, f. = boegseertouw.
uni flniet, 1. —(eA —e = boegspriet. Zug':
I. = schouder(stuk) (eined atafe6);
boegstuk (kanone).
—(e)6, —e =
Ziiket, at. —6, —;
heuvel, hoogte, bult.
Zukfe, us. —n, —n = minnaar.
—n = boel, bijzit. bukten,
(f).) =
boeleeren, boelen; (um ein A'rauen3iminer) het
hof maken; um etla. = staan, dingen naar
iets. Zukler, m. —6, — = minnaar, boeleeder.
bukterifr4 = koket, galant, dartel, ontuchtig.
—n = stroomdam, krib.
littirtte,
—n = tooneel, schouwburg;
Ziiktte,
stellage, tribune; (oberb.) zolder; rustplaats,
platform (in ether (Prube); Tibet bie geben =
vertoond worden (ben tilcren), op de planken
komen ; bie betreten = op de planken komen,
bij het tooneel gaan. biitytten, fcWv. (f).) =
bevloeren (met planken), bezolderen, welven,
beschoeien.
=
ZUO'nettlIbeforation,
:biltter,
tooneel 11 decorate; -dichter.
biiknettnerecOt = tooneelmatig, geschikt voor 't tooneel.
= tooneelljheld;
qiiiipten II tylb, in.; :nutter,
-schilder.
biiknettntii-ftig = tooneelmatig.
= tooneel
ZiiiknenlItatt3, m.; :borOang,
dans (of: ballet) ; -gordijn (of: scherm).
= coulisse.
ZiWneittuattb,

=

ZttIe = Hof e.
littttanter (spr. ..jee),m. —6, —6= Boekanier.
tbitett' = Bouquett.
Zufolifa, V. = bucolische zangen, herderszangen. Zufolifer, m. — = Bucolisch
dichter. burv'tifc4 = bucolisch.
Zttrolvilta (bie) = de Bukowina.
Zutgarle), m. —en, —en = Bulgaar.
garei' (bie), Zutga'riett,
= Bulgarije.
butacerifit = Bulgaarsch.
Zultn'rium, 1.
rien = bullarium, bullenboek.
ZttlIsboon(e), in.
od. . gen, .. gen; bie
—n = buldog.
Zulrbogae,
I. Zurte,
—n,
= bul, sties.
II. little, iv. —, —n = bul, oorkonde; platboomd vaartuig (auf bet defer).
Zttilettbeif;er, at. = bullebijter, buldog. 13ttr:
tentmc0 = Outtarium. Zullettfath, = stier= Outtariunt.
kalf. Zutlettfantntfuttg,
buli fent, fcbly . (b.) = bolderen, opborrelen.
f. —6, —& = bulletin.
,13111tetin' (spr.
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= stier, bul.
31t1NU*,
Zuntatetei', —, --en = geboemel, geslenter,
gelummel. buntlitein, TAIT). (b.) = lummelen,
lanterfanten, rondslenteren. Zitint'utefaug,
tn. = boemeltrein. Zuntutiter,
lanterfanter, boemelaar, leeglooper.
Intitt! = bons! born!
I. 3nnb, —(e)?", 93iinbe = band, verband;
ribbing (einen 93ucb6); (tiirfifcber) tulbancl;
bond, verbond, coalitie; ber 9ftte, ber Weite
93. = het Oude, het Nieuwe Verbond; ber
britte int 93unbe Fein = de derde persoon
bij iets zijn.
II. Zunb, f.
e = bundel, bos.
eifett, 1. = staafijzer.
f.
=
bosje, pakje, bundel; fein 93. fcbniiren = zijn
boeltje pakken. Ziin'beirOett, f.
—=
bundeltje. biin'bettuelfe = bij bundels, bij
= bondsakte. Zuni:
bosjes. Zint'beatte,
begmurb, m. = bondbreuk, schending van
het verbond.
= afvallig,
trouweloos.
Zutti bOlibireftorium, 1.; :feft,
= bonds 11 bestuur; -feest.
Zutt'bOgenuffe, in. = bondgenoot.
be4genoffenfcbaft,
= bondgenootschap.
bitni begeitiiffifc4 = bondgenootschappelijk.
Zun'be&abe, = arke des verbonds. bun':
bentiir#te, = verbonden mogendheden.
bun'befttaftig = volgens het bondsverdrag,
verbonds...
Zttn'be 11 rat, In. ; :regierung, tu. ; :ft a at, m. ;
:tag, m. = bondqraad, -regeering; -staat
(of: confederatie); -dag.
Zuttb i bot3, 1. = hout in of voor takkebossen.
biin'big = bondig, kort; geldig, overtuigend,
afdoend; bindend. 13iitt'bigreit, = bondigheid, kortheid; geldigheid, enz.
Ziinblter, m. — = lid van den bond;
bewoner van Grauwbunderland. 13iinbittW, f.
—16, —fe = bond, verbond.
= boerenschoen; in den
[Zunbjcbub,
Boerenkrijg teeken en lens van opstand].
buttb ittnite = bij bossen, bij hoopen, bij pakken, bundelsgewijs.
inni ge, in. —, —n = trom(mel).
bunt = bont, veelkleurig, geschakeerd; bunter
$aPier = gemarmerd papier; er macbt,
treibt 6 au b. = hij maakt het te bont, te
kras; 6 gebt b. au od. ber = het gaat er raar
toe; 0 fommt {miner bunter = het wordt hoe
langer hoe erger. Zunt'brlic, = kleurendruk. Zutttlartier, m. = (bont)verver.
bunt'farbig = bont(kleurig), kleurig. bunt':
flectig, bunt'geffecft gevlekt. gestippeld.
fnintifitettig = bontkleurig, veelkleurig; gemengd. buntlAilterttb = weerschijnend,
schitterend van kleuren. Zunt'fperkt, m. =
bonte specht.
Zuniv(n) = $unesen.
titUr(e), m. —en, —en = Boer (in Sitb=9ffrifa),
aucb:
—(e)d, —e = borat, brat (feicbter
Zane,
Cutoff).
—n = last, vracht; eine 93.
1iiir'be,
Stabt = een bundel staal.
—n = overtrek, sloop.
litiere, in.
bureau' (spr. buroo), 1. od. =
bureau, kantoor. Zureau'beantter, m. =
ambtenaar. Zureau'rbef, m. = chef van het
bureau. Zureatt i bietter, nt. = kantoorknecht.
tlitreaufrar, nt. —en, —en = bureaukraat.
--, —(e)n = bureaukratie.
tittreautratie,

burgultbliC

bureattfra'tifc0 = bureaukratisch. bureau':
ftunbett, = kantooruren. Zureau'bor:
fteber, nt. = hoofd van het bureau, chef de
bureau.
'burg, —, = burg, burcht, slot.
Zurg f baitit, tn. = jurisdictie van een burg,
kastelenij.
*Mir*, nt. —n, —n = borg, pand; einen
93iirgen ftetten = borg stellen; ben Jurgen
utuf3 man iniirgen = wie borg blijft, moet
betalen. biltgett, fcbin. (b.) = (fiir einen od.
fiir env.) borg blijven, instaan (voor).
Iiiir'ger,
— = burger. Ziitgerabei,
= burgeradel, patriciaat, patriciers.
gerattOrtink nt. = gemeenteraad (hurt. en
93abett); burger-comite.
m. =
burgereed. Z iargerfreunb, =volksvriend.
Ziir'gergarbe, iv. = burgergarde, nationale
garde, schutterij. Ziiirgergetb, 1. = burgerschapsgeld.
(od.
Ziiri gerligereMtfante, 10. ; :fratt3,
burgerlirechten (of: -voorrech:franc,
ten); -kroon.
13iiri gerilftieg, tn.; ::te4en, f. = burger11oorlog; -leen.
burgerlijk; gewoon.
biir'gerticb
tirtgett,in.=burgerlijkheid.Ziir'germeifter,
in. = burgemeester. Zitrigertacifteramt, f.;
:flteifterei i , tn. = burgemeestersambt; burgemeesterswoning, stadhuis, gemeentehuis.
1iir'gerntiti3, YU. = schutterij.
pftimit, in. = burgerplicht. Ziiirgeretuartter,
1. = kwartier (inwoning) bij een burger.
Ziir'nerreitt, 1. = burgerrecht, burgerschap;
93. ertjatten, ertangen = het burgerrecht verkrijgen. tiiirgerfr4aft, = burgerschap.
Ziiri gerfrOute, iv. = burgerschool; bbbere
93. = hoogere burgerschool. Ziir'gerOrau,
iv. = burgervrouw. Ziirgerfinit, m. = burgerzin, burgerdeugd. Zliir i gerntamt, tn.;
(=teute) = burger. IiiitgerfPitat, f. = burgerziekenhuis. 25iir'gerftanb, In. = burgerstand.
Zfirigerfteig, tn. = stoep, trottoir.
Zfiri gerlitugenb, In.; =turn, 1. = burgerlideugd; -stand (of: burgerij).
Iiiiri gerborfteberfollegiunt, f. = gemeenteraad (in Hann.). litiirgertuac4e, in. = burgerwacht, schutterij. Iiiitgertuebr, in. = schutterij.
=
Zurn'fferfett,
= vlek. Zurg'frau,
burchtvrouw, kasteleinsche. Zurg'frattteitt,
= jonkvrouw, freule. Zurg'friebe, =
jurisdictie van een burchtgebied; burchtgebied; veiligheidsbond; landvrede. Zura'ne:
ric4t, f. = burchtgerecht. Zurg'graf,
=
burggraaf. Zittrg'graffrbaft, tn. = burggraaf= burgcomschap. Zurg'battptntattn,
mandant, bevelhebber van den burcht. burg':
berr, = burchtheer. Zurg i tebett, f. =
burchtleen. Zurgjak m. faffen, fajfen =
burgzaat; hij, die tot het gebied van een
burg behoort.
Ziirg'fitaft, in. —, —en = borg, waarborg;
93. fur einen teiften od. bie 93. iibernebitten =
borg voor iem. blijven, voor iem. instaan.
1iirreittaft0c4ein, nt. = bewijs van waarborg, van garantie. 1iirg i ff4ein, tn. bewijs
van garantie.
burchtpoort.
Zurglor, f.
ZurguntY, f. = Bourgondie. Zurgintiber,
— = Bourgondier, bourgogne(wijn).
Durgun'ber rein = bourgognewijn. bur:
gult i bitrb = Bourgondisch.
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Zurelberfiet T.; =boat, nt. ; =boatel', ii).;
- :tvarOe, in. = burchtliverlies (of: kerker
onder den burcht); -voogd (of: kastelein);
-voogdij (of: kastelenij); -wacht.
Zura'tuarte, W. = wachttoren.
burfee = burlesk, potsierlijk, kluchtig.
Zurte0,1 fe, Yu. —, —n = klucht.
3ur'nuL m. —od. —f e, —od. fe = boernoes,
kapmantel.
Zutfc4(e), nt. —n, —n = knaap, jonkman,
borst; kameraad ; jongen, leerling (ambachts-);
student (lid van het corps); oppasser (einet
effiaier* ein tufeiger . = een vroolijke
klant; bu bift ntir ein feirter, ein fauberer lb. =
je bent me een lieve jongen!
/3iirfit = Q3irfcb et. $irfcb. bUr'frken =
Uric:ben.
96iirfrOten, f. = knaapje, snaakje.
butfiten4aft = jongeluesachtig, studentikoos.
Zur'fc4enteben, 1. = jongeheerenleven, studentenleven. ZurIttenfr4aft, iv. —, --en =
studentenvereeniging, Burschenschaft (in 1815
opgericht met patriottischebedoelingen). Zur':
frbenfrbaftWer, en. —s, — = lid van een
Burschenschaft. /31triltenfitte, ii). = studenten- of jongeluismanier. Zurfetjeutuut,
f. = studentendom. burfc0iftW = studentikoos; opgeruimd.
13iirftAen, f. —8, — = borsteltje. Ziir'fte,
iv. —, — It = borstel, schuier. iiiirjten, fcbtu.
(b.) = borstelen, schuieren; drinken.
Ziiriftenbluber, in. = borstelmaker. biiri:
ftenfOrmig = borstelvormig, borstelig. Ziiir:
ftenfraut, 1. = heidekruid. Ziir'ftenllutc4er,
in.; :Waren, 4M. = borstelll maker; -waren.
99iir'3et, m. --8, — = stuit, stuitbeen, achterste; stompje staart (bij paarden en honden),
Zurythauut, en. = buiteling, duikeling;
einen lb. fcbtagen od. fcbief3en = een buiteling
doen, kopje over duikelen. 3ur'3etutiinnitert,
1. = duikelaartje (ant llieber od. Aorf). bur':
vein, T cO ill. (b.) = duikelen, buitelen. 31.tr'3ef:
taube, W. = tuimelaar (een duff).
3ufr4, in. —0, Oilf* = bosch, boschje,
struikgewas, struik; boschje, hoopje (Otumen,
,aare); pluim (auf bem ,Nt od. ,erm); auf
ben O. iAtagen od. fto411en = egg. al slaande
de struiken, het houtgewas onderzoeken om
het wild; fig.: polsen, het terrein verkennen,
informeeren; Wetter bent lb. batten = in stilte,
in 't geniep to werk gaan.
Zufit'llaffe, en.; =alewife, iv. = boschliaap (of:
orang-oetang); -mier.
bufOartiq = struikachtig. Ziif0c4en, f.
—8, — = struikje.
/3it'fitet, m. —8, — = bosje, hoopje, bundel;
pluim (auf bem ,efier); kuif (bet iiget), tros.
bii'fitetartig = als een bosje, in bosjes.
bitifttettueffe = bij bosjes.
bu'frOen fist, = met struikgewas begroeid
raken.
bu'fc4ig = dicht, ruig; vol struikgewas.
Zufr4lieli4er, m. = struikroover; wilddief.
/iitiOntenfit, in. = boschmensch; orangoetang. ZufrOuatb, m. = hakhout, kreupelhout. ZufOlocrf, f. = struikgewas, kreupelbosch.
tiiile, in. —, —n = buis, haringbuis.
/3Wfett, en. —8, — = boezem, pals, borst;
boezem, golf, baai; in feitten a greifen = zijn
hand in eigen boezem steken. Zujenfreuitb,
en. = boezemvriend. Zuifentinb, f. = liefste
kind, beveling, hartekind. Zu i fenfraufe, iu. =
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borstplooisel, jabot. Zujenttabet, in. =
borstspeld, broche. Zujenfitteier, ne. =-nonnensluier, boezemdoek. Zujettfrtfeife,
in. = strik. Zufen'ftreifen, m. = borststrook,
jabot; kantje.
Zurfarb, m. —8, —e = muizenvalk, buizerd.
ZufOartf, in. = zondaarsbank. Zufrbudj,
1. = boeteboek, penitentiale.
Zuffie, W. —, —n = boetedoening, boete.
iiiiiiien, fcbin. (0.) = boeten (fitr eten.); goedmaken (etin.); beteren, boeten, herstellen;
beboeten, bestraffen; (feine 2u1 t) botvieren.
titii'fier, nt. —8, — = boetedoener, boeteling.
bu'fertig = boetvaardig, berouwhebbend.
Zufrjfertigfeit, iv.; :gebet, f.; =getteanb (oci.
4felb), f. = boetlivaardigheid, -gebed; -gewaad (of: -kleed).
Zit-4'110mb, T.; :Orebiger, en.; =pretvicit, tn.;
: Want, in. = boetllhemd; -predeker, -predikatie; -psalm.
Zu'II ftation, 11).; =tag, in. = boete 11 station ;
-dag (of: vastendag).
Zafrtext, en. = text voor een boetpredikatie.
Zuttranert, V. = tranen van berouw.
Zufriibung, iv. = penitentie.
Zuffxric, iv. —, —n = kompas.
Iiiii-flung, iv. —, —en = boetedoening, boete,
zoen.
ZUVitierfe, tat. = werken van boetedoening, boetvaardige werken. Zuffyit, it). =
boetetijd.
Zii'fte, iv. —, —n = buste.
Zutt, m. —(e)8, —e; Zutte, iu. —, —it =bot.
Zfitte, in. —, —n = tobbe, kuip, draagkorf.
[Zurtet, in. —, —n = flesch.]
Zfittet, in. —8, — = pedel, gerechtsdienaar,
banksluiter; beul, rakker. Ziitteteii, ru. =
gevangenis, kot.
Ziiit'tentrager, in. = korfdrager.
Zuvter, iv. — = boter; wit Q3. beftreicben =
smeren (met boter); er tiii3t fiat bie 0. nidjt
nom Orote nebmen = bij laat zich de kaas
niet van het brood eten. buttera4rtfick
:artiq = boterachtig.
Zutlerfiamme, ru. = boterbam.
3utlerlIbaum, m.; :birne, iv.; :bluute, in.;
:brevet, in. = boterilboom; -peer; -bloem;
-krakeling.
Zutiterbrot, 1. = boterham; beregte 0. =
boterbam met iets er op.
Zutiterlibrit0e, W.; :tiiic4fe (od.: :bofe, in.,
j ilfA en, T.) = botedsaus, -vlootje.
iut'terfafb 1. = karnton.
ZutiterlIftaben, m.; :form, in.; :frau, W.;
....gebarteneL 1. = boterilham (of: gebakje);
-vorm ; -vrouw; -gebak (of: -banket).
butler li getti ; :1) attig = boter 11 geel ; -houdend.
Zutlert)iinbfer, m. = boterhandelaar, -koopman. Dutitericlit = boterachtig.
ZutiterlImaun, in.; zutartt, m. = boterilboer
(of: -koopman); -markt.
liutlerutitc4, iv. = karnemelk.
burtern, fcfpn. (ti.) = boter maken, karnen;
in boter overgaan. Zurterfauce, iv. = botersans.
Zurterfaure, en. = boterzuur. butterfau(e):
red Sat3 = boterzuur tout.
Zurterlfr4nitte, W.; ,ftiinber, nt.; :Rester,
nt. = boteriiham ; -vlootje; -steker (of: -boor).
Zutteritempet, m. = karnstok. Zurteritotte,
in. = boterbrood, boterkoek, boterham. tiuti:-.
tertottne, iv. = karnton. Zurtertopf, tn. =
boterpot. Zutiterbanet, m. = vlinder, kapel.
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961Iti teritlect, zlittede, tn. = stuk boter;
boterbrood, boterkoek. butitertueicii = zoo
week als boter.
Zutt'fifcb, m. = bot.
— = kuiper.
Ziitt'ner, m.
Zut'3e, ZutIen, m. —ens, —en =
bons; kabouter; kluit, klomp; (am 2icbte)
snuitsel, dief; (fin Oeftbiniir) etterprop; (im
.tbfet) klokhuis; ever ben Vluten, bat aucb ben
93. = wie den lust, heeft ook den last. Zur,

= ruit met een verdikking in
3enfeljeibe,
't midden (ouderwetsche ruit).
but'3ig =
Zugbaunt OucV,baunt.
Zugtebus be: „tuohin tuotteu Sie? " — „nacb
O.! " = „naar Lutjebroek!"
— = Byzantijner; (niinse)
ZWanti'ner, m.
byzantijn. btmantlItifrti = Byzantijnsch.
= Byzantinisme. 31):.Zin3antinWnttO,
3an3', T. = Byzantium.

(.

Zie ook
K, 1. = C; (muziek) c, ut; C=bur = C-majeur;
C:mott = C-mineur.
K. =(onto 01 P ourant.
ca. (circa) = circa, ongeveer.
Kabinet' = kabinett.
,
= halsdoek,
Kaftene3', (spr.: kasjnee),
cachenez.
catechou,
KaMott' (spr.: kasjoe), f.
cachou.
= Cecilia.
Kiici'lla,
= kader, raam, stam.
Ka'bre, nt. u.
= café, koffiehuis.
;afe, 1.
Katantitat' = katamitiit.
= calcium.
Karciunt, f.
(Cabin', ut. = Calvijn. KatbinWutv* in.
— = Calvinisme. iKattilitiff, en. —en, —en =
Calvinist. calbinillifit = calvinistisch.
= camarilla, hofKantarilla, in. —,
partij (Sp.).
= camera.
—,
Kaintera,
Kantpag'ne, (spr.: kapagne) , in. —, —n =
campagne, veldtocht.
= canaille.
Kattaitre, (spr.: kanailj)
—,
= cancan (dans).
Cancan, nt.
—, — it = caKaPri'ce (spr.: kapriesse),
price, gril.
Karantboicrge = naramboiage.
Karbona'ri, 43f. = Carbonari: leden van een
politiek-revolutionair genootschap, vooral in
Napels.
= cargaKargabor', Karnabettr', in.
=
door, scheepsmakelaar. Cargo, in.
cargo, lading, vrachtbrief.
Karicatur' = Rarifatur.
Karnibo'ren, V. = carnivoren : vleescheters.
Garr l', 1. = carre, ein fprengen =
een carrê verbreken.
= ruiten.
Kar'rectu, 1.
zfkinia, nt. = ruiten 11 boer;
Kar'reanll bube,
-koning (of : -heer).
—n = carKarrie're (spr. karrjeere),
riere : loopbaan.
Kii'far, m. = Cesar. Kafa'rertOerric4aft,
Kiifa'rentunt, 1. = cesarisme. c4fa'rifc =
= cesarisme.
cesarisch. KilifarWatiO,
—n = castagnette.
Kaftagnate,
iv. —, —en = caesuur, verssnede.
(Call0 =
--(e)n = causerie,
Kauferie r (spr.: koo . .),
kout, keuvelarij. IKaufewfe,
- it =
causeuse, kleine sofa.

en 3.
= Cayennepeper.
Katieultepfeffer,
Kebent', m. - en, —en = cedent: wie van zijn
recht afstand doet, overdrager.

Leber 2C. = Beber 2c.
cebie'ren, fctu. (ti.) = cedeeren, afstaan, overdragen.

= cedraat.
Kebrat', f.
Ketebrant', at —en, —en = celebrant, mislezer. cefebrie'ren, fcblv. (b.) = vieren.
Ketebritat', — —en = celebriteit, beroemdheid.

(spr.: tsj ..), nt. —en, —en = cellist.

effi'= cello, violoncel.
—
Kato, 1.
= cellulair. Keitutoth', f. —(e) =
celluloid. Kelfulo'fe, — = cellulose, celstof.
(cement' 2C. = Bement 2C.

Kettota'Plyiunt, 1. .. Oien= cenotaphium:
praalgraf zonder overblijfselen van gestorvenen.
cenfie'ren, Kenft0 2C. = Benfieren, 3enft0 2C.
= cent.
Kent, in.
Centaur', M. —en, —en = centaur(us).
.. rien = centenarium:
Kentenarittnt', 1.
eeuwfeest.
centefintat' = centesimaal: honderddeelig.
—n = centifolia: honderdKentifolie,
bladerige roos.
—e = centigram.
Ken'tinramm, 1.
Centiliter, 1. = centiliter.
—it It.
Centime (spr.: satiern,), m.
= centime. Ken'timeter, 1. = centimeter.
(S,'"entlter 2C. = 8entner 2C.
central' 2C. = Bentrat 2C.
= centumviri : honderdKettluntbirn,
= centurie.
--,
mannen. 6:entu'rie,
Kentu'rio, in. —nen, —nen = centurio.
Kerat', 1. —(e) = ceraat: waszalf.
= Ceberus: helhond.
Ker'bert0,
Kerealien, V. = cerealiön, gaven van Ceres,
graansoorten; Ceresfeest.
cerebral' = cerebraal: van de hersenen. me,
tirviVinat' = cerebrospinaal : hersen- en
ruggemerg (ontsteking enz.).
—, --(e)n =
Keremonie', Keretturnie,
ceremonie. cerenttiniett' = ceremonieel. (ere=
ntoniell', 1. —e = ceremonieel. here:
ntoltienbuck f.=ceremonieboek,ceremoniaal.
Kerentoltiennteifter, m. = ceremoniemeester. cerentoniW = ceremonious, vormelijk.
Ke'reL to. =Ceres: godin van den landbouw.
.. bite bier; eere..
Kerebi(l', f.
woord van studenten; studentenbaret.
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(fj.) = cerneeren, omsingelen.
cernie'ren,
Kertalnen, f. —6, .. mina = certamen: wed(f).) = wedijveren.
strijd. certie'ren,
arte,bartie.
KertePartie, zie
Kertififat' 2C. = Bertififat 2C.
Kerbetat'inurft, It% = cervelaatworst.
— = ces, ut-bernol.
f.
(b.) = ophouden, uitvallen.
ceifie'ren,
— en = cessie : overdracht,
Keffion',
afstand. Keffionar', m. — (e)6,
= cessionaris: aan- of overnemer.
Ken'tott, f. = Ceylon.
Cf. = confer, conferatur = vergelijk, zie.
= verdriet;
Knagrin' (spr.: sjagrêrO, nt.
(Veber) sagrijn, segrijn. Magriniert' = als
sagrijnleder bewerkt.
—, --it = chais.
6"4ai'fe (spr.: sjeeze),
K4ctifeton'atte(spr.: sjézelongke), 11). =chaiselongue.
(e), = Chalcedoon: nevel- of
(9aice'bott, f.
melksteen.
KOatbii'a (spr.: kal ..),
= Chaldea. %nal=
tidier,
= Chaldeeer. r4cttbitifc4 = Chaldeeuwsch.
9atif = kafif.
Ktinitharapty, ut. — en, —en = chalcograaf:
kopergraveur.
K4anta'be (spr.: sja..) = SCantabe.
Ktictutaleou (spr.: ka ..), f. - 6, - = kameleon.
KOantotle (spr.: sja ..) = Scbantotte.
KOantpagitte (spr.: sjampanje), bie = Champagne.%tiontparetter, = champagne(wijn).
Ktytnt'Pignon (spr.: sjampienjor0, tit.
—6 = champignon.
KOtutipicin (spr.: tsjernyjun), in. —a, —6 =
kampioen.
Kiyttt (spr.: khan), in. —(e)6, ---e = Khan,
Tartarenvorst. KManati, f. --e =
Khanaat.
,
= kans.
(spr.: sjdse),
rbytnaterren (spr.: sjdzjieren), fcbio. (b.) =
changeeren.
KOanfonet'te (spr.: sjä . .), =
chansonnette, liedje. Knattten'fe, 11). —, n =
chanteuse.
KitaW (spr.: ka ..), f.
= chaos. c4tio'tifrij =
chaotisch.
KOarcebe (spr.: sja ..) = Scbarabe.
=
:tjarat'ter (spr.: ka ..) in. —6, —e U.
karakter; [teeken]. Knaranerbith, f. =
karakterbeeld. K,fi araflerfevfi fer, m. = gebrek in het karakter. itaraCterfeft = vast
van karakter, standvastig. rOtraterifie'ren,
fcbiu. (b.) = karakterizeeren. Ktictrafterlitif,
—, --en = karakteristiek, karakterschets.
cOarafteaftifcb = karakteristiek. rOtraf'
terto = karakterloos. KOtrarterfofigfeit,
In. = karakterloosheid. Knaratiterfcljtudco,
= zwakheid van karakter. 6nararter:
= vastheid van karakter. Knarat':
ftiirie,
karaktertrek.
ter3uct,
CCOarfrellaq = Starfreitag.
(narige, (spr.: sjarzje), —, = charge,
ambt, betrekking. itarate'rett, fcbto. (fj.) =
chargeeren; bie flbargierten = de gegradueerden.
Kna'rk4, — ri'ten; Cc arilin„--nett =
(bltittin) charite, gratie.
= hospitaal.
s:OtrIte' (spr.: sja ..),
f. -Knaritneri (spr.: sju ..), tit.
-a=
charivari; kattemuziek.
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Kitartatatt' (spr.: ajar ..) = Scbartatan.
= Charlotte,
(KOariot'te (spr.: sjar ..),
Lotje.
Marti-tatt y (spr.: sjar ..) = charmant.
Kip:muter' = Scbarnier.
—(e)n = pluksel.
Knarine' (spr.: sjar..),
, (e)n =
Knar'tePartie (spr.: sjar ..), iv.
charterpartij , certepartie: (scheeps)vrachtcontract. c4ttritern (spr.: sjar
(0.) =
charteren, (ein Sebiff) bevrachten, huren.
KnotrtWntni (spr.: sjar ..), nt. — = chartisme: radikale partij in Engeland. (C4artiff,
in. —en, —en = chartist.
= chartreuse.
Knartreule (spr.: sjar..), ^
fictrifinnte = Rarinocbe.
= Charybdis; cud ber
Ktiarnti'bW, to.
in bie geraten = van Charybdis in
Scylla komen, van den wal in de sloot, van
den regen in den drop.
KbarfePottletudir (spr.: sjasspo . .), f. =
chassepotgeweer.
• (b.) = chasseeMaffie'ren (spr.: sja..),
ren (int Tang).
Knatufle = Scbatittle.
= Chauken (germ. Zott6ftamm).
Knau'ren,
Knauffee' (spr.: sjossee), —, —en = straatweg (buiten), gemacadamizeerde weg. Knanf:
fee'getb, f. = tolgeld. Knauffeelgetb)eitt,
= tolgaarder. itauffie'rett,
neinner,
(b.) = macadamizeeren; met schoeisel voorzien.
KnautiinWmu (spr.: sjovi .), =
chauvinisme. KOauninIft', in. —en, —en =
chauvinist. Manbini'ftlfr4 = chauvinistisch.
Kind (spr.: tsjek) = Scbect.
(spr.: he ..), in. —(n), —(n) = Khedive : onderkoning van Egypte.
Lief (spr.: sjef), in. —6, —6 = chef, hoofd.
— = chemie, scheiKtientie' (spr.: sjee ..),
= chemicalien,
kunde. Kbentitalien,
chemische waren. KOe'tnifer, m.
—=
scheikundige. rOe'utifrO = scheikundig.
%Out1Ru' (spr.: ale ..), f. —6, —6; Knentl=
—n = halfhemd, front.
fetle,
KMettitle(spr.:sjenielje),
—n = chenille.
ber
= Chersonnesus.
eirfoittei,
Kfte'rub, m. —6, —6 u. ins = cherub.
15,'"fiertO'rer, nt. —6, — = Cherusker (germ.
Zoff6ftamm).
Mencticrea (spr.: sje ..) = chevaleresque:
ridderlijk.
m. — = chiasme (een stijlfiguur).
KOica'ne = Scijifane.
—n =
Kfyiffonnie're (spr.: sjifonjeere), 11).
chiffonniére.
geheim—,
KOiffre (spr.: sji ..),
teeken. KniffrefArift, = cijferschrift.
c4iffrie'ren, fcbin. (b.) = in cijferschrift
schrij yen.
= chignon.
KOignon'(spr.: sjienj6),In. —6,
Knite'ne, nt. —n, —n = Chileen (van Chili).
afyite'nifc4 = Chileensch.
1. = Chili.
m. — = chiliasme : leer van
het duizendjarig rijk. ut. —en,
—en = chiliast.
= Scbintare.
I.
— = king . Kni'nttüttunt, m. =kinaboom. (C4i'narinbe, 11.1. = kina(schors).
..), f. = China. (COineje,
IL tji'na (spr.:
—n,
= Chinees.c4ine'fifc4 = Chmeesch.
— (e)e, = chinine.
= jicht in de handen.
Kntragra, 1.
= handschrifKnirograny ntatontantie',
tenverklaringskunst.
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(Cnirogra f. U. —en, —e(n) = handteekening, schuldbewijs met handteekening,
chirograaf.
Knirontant', in. --en, --en = waarzegger
(uit de lijnen van de hand), chiromant. (Cni=
romantic', iv. — = chiromantie.
Knirurg', in. —en it. —(e)?.,, —en = chirurg,
chirurgijn, heelmeester. (Cnirurnici, — =
chirurgie. rnirur'gifen = chirurgisch.
Clovis.
(Cntoblvin (spr.: klo ..), nt.
= Chloe.
(Cnto'c (spr.:
f.
—(e)
=
chloor.
(Snto:.
q:ntor' (spr.: kloor),
rat', f. = chloral. (Cntorat', T. —(e) =
chloraat. rntotnaitig = chloorhoudend. nto:
tit', in. —(e) = chloriet. q• ntortati,
=
chloorkali.
for' fait, nt. = chloorkalk.
chloornatrium.
(Cniorinatriunt, 1.
—(e) = chloroKnioroform' (spr.: klo..),
form. Mtoroforntie'rett, fcblv. (b.) = chloroformeeren. (Cntoro`fc, — = chlorose, bleekzucht. (Cniotognb, I. = chlooroxyde.(Cntor,,
f ante, in. = chloorzuur.
(Cnototas be = cbofotabe.
= cholera. (Clio':
Kiv'tera (spr.: ko ..);
ferafranter, in. = choleralijder. (Cnoterifer,
m.
— = cholerische mensch, opvliegend,
— = cholerine.
driftig persoon. (9oferilte,
cnoterifrn = cholerisch, driftig.
..ben = choliambus, een
(CnotiattentO,
——
verssoort
Knor (spr.: koor), u. f. (nt. borivienenb
fiir ben Oefeng unb bie Langer; boriviegenb
flit ben taunt be?, AircbencbarW, —(e)e,
tji re = koor, rei; lot
in koor. Corat'
.. ate = choreal, koraal, koorzang.
s noratift', m. —en, —en = korist, koorzanger.
= hoogaltaar. (Cnoriamt, f.
(Cnoriattar,
koordienst. cnor'artia = in koraalvorm.
= koorboek, antiphonarium.
(snor'nuci),
= koorde (in
(9or'be (spr.: korde), iv. —,
een cirkel).
(C- noreogra)>n', in. —en, --en = choregraaf,
balletschrijver, -maker.
Knor'fratt, iv. = domjuffer, stichtsdame.
m.; :gang, m.; :gefana,
= koorilleider, -gang (of: vleugel
:nentb,
van een kerk); -(ge)zang; -hemd (of: -kleed).
(Cnor'nerr, m. = canunnik, domheer. (Cnori,
.. ben = choriambus, een
CtitetnO,
versvoet
(.9orift', in. —en, —en =
korist, koorzanger.
(Cnor'lltnanc, m.; :putt, f., =rod, in. = koor llkneel); -lessenaar; -kleed (of: -mantel).
m.; :frntocitcr, iv.;
in. = koorlizanger, -zuster (of: zangeres);
-stoel.
Kt-pyrio, (spr.: ko ..),
bi3re
koor.
cnorlocife = in koor.
,---(e)n =
0"nreftontatnie (spr.: kres ..),
chrestomathie, bloemlezing.
—(e)n = chrie, (een bijz. vorm
(Cnri'e,
van een opstel, redevoering).
_—
(Cnrilam, (CnrWitta (spr.: kr ..),
chrisam of chrisma: wijdings-, zalvingsolie.
(Cnrift (spr.: kr ..), ut. —eit —en = christen;
= een rare kerel.
Christus; ein totter
(Cnrift' II abenb, m. ;
:befc4cruna,
= Kerstliavond, -boom; -geschenk.
Knrillenneit, iv. = christenheid.
christenkind.
tint), I.
niri'ftenntenfrn,
= christenmensch, -ziel;
:fecte,
War feint Pfjriftenfeete be = er was geen
christenziel, geen sterveling.

61e.

= Christelijke zin, Christen(Cnriiftettfintt,
geest. (Cnri l ftentum, f. = christendom.
(Cnrift'llfeft, 1.; :nefrnettf, f. = Kerstlifeest;
-geschenk.
Knri'ftian, m. = Christiaan, Kris. (Cnriftia'nc,
(Cnrifenc, iv. = Christina, Christien.
(Cnriftlinb(tcitt), I. = Christuskind(je), Kindeke Jezus ; Kerstgeschenk. cnriftifirn = christelijk. Knriftticnteit, iv. = christelijkheid.
Knriftsmartt, m. = Kerstmarkt, -geschenk.
mis op Kerstdag.
Knrift'itteffe, ,:ntette, iv.
(9riffnacnt, = Kerstnacht. (Cnriftologic,
iv. = christologie, Christusleer.
Knri'ftopn m. = Christoffel, Stoffel.
Christusorde.
'firift'orbett, m.
foncin, nt. = Decembermaan.
= Kerstildag, -roos
zrofe,
(Cnriff ll tag,
(of: nieswortel).
= Christus; hoc f fjrifto oil. hot
6nri'ftiO,
&)rifti Oeburt = voor Christus.
Christusibeeld;
m.
f.;
-kop.
(Cnrift'Wocnc, iv. = Kerstweek. (Cnriftuttr3,
iv. = zwarte nieswortel.
= chroom, chrofiroitt (spr.: kroom),
mium. (Cnronta l tit, = chromatica,
kleurenleer. cnronialifen = chromatisch: met
halve tonen op- ofneergaand; kleurig. q-nronti:
Wei, = chroomzuur loodoxyd.
(Cnront'cifettftein, at. = chroomzuur ijzer.
= chromolitho0.nro i1ltotitnograp1jie,
graphie : steendruk in kleuren. rnront'fauer =
chroomzuur. Knront'fiiurc, = chroomzuur.
(Cnro'nif (spr.: kro ..), iv. —, —en = kroniek;
bie Oitcber her Knro s ttira (de) Kronieken
(in bet Q3ibet). (9ro'nifenfrnrcitier, nt. =kroniekschrijver. Mroltifc4 = chronisch:
lang aanhoudend (boa Arentbeiten). 4K0r0::
m. —en, —en = kroniekschrijver.
—e = chronogram:
(Cnronograntnt', f.
jaartalopschrift, jaartalvers. 4rontigralitY,
In. --en, —en = chronograaf; geschiedschrijver,
die zich aan de tijdsorde houdt. (C4-ronotiv,
m. —en, —en = chronoloog: tijdrekenkundige.
—(e)n = chronologie.
(Cnronotogie, tn.
— = chronometer.
^tJ rottottte'ter, in.
—n = chry(Cnrnfati'be (spr.: kri..), iv.
salide: vlinderpop met gouden stippen.
(spr.: kri ..), (Cnrnfan'tne
tji.i
tbemen = chryzanthemum.
mum, f.
(COrnfotitly, nt. —(e) U. —en, —e(n) = chrysolieth, edelgesteente.
nrnfotirk4',
e = chrysopras, lichtgroene agaat.
ILCOrnfo'ftonto, m. = Chrysostomus (de welsprekende).
Knur'fiirft = Aurfarit.
=
chyl. b',100t110,
(Cnn't10, nt. —
chym, spijsbrij in de maag.
= 8ibebe.
Tien = ciborie: hostievaas.
(Citurritint, f.
(Cica'be = Bitabe.
= cicero,
= Cicero. (Ci'ccro,
;i'ccro,
een kleine drukletter, mediaan.
(Cicero inc (spr.: tsjitsjerone), nt.
roni = cicerone: Bids voor vreemdelingen.
ciceroniaittifrn = ciceroniaansch.
—n = cichorei; suikerei.
(Cicnotic,
= cichoreikoffie.
Kisno'rienfaffec,
—e() = cicis(CicRineat' (spr.: tsjitsjis ..),
U. .. del =
belsme.
m.
cicisbeo: huisvriend.
= cid, beer.
(Cib, nt.
= eompagnie = compagnie (Co. of Cie.).
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= cider, appelwijn.
(fi'ber, nt.
cigarette. (Cigarce:
Kigaretc,
= cigarettenkoker. (Cinar're,
tentafr4e,
—n = sigaar. igar'renairtic, =
cigaarasch. Kigar'renctiti (spr. twie), f. =
cigarenkoker.
:tifte,
KigartenlIfabrif, W.; =fabrifant,
10.; .. :taben, in.; :lager, u. a. = sagarenlifabriek; -fabrikant; -kistje; -winkel; -magazijn e. d.
=sigarenpijpje; punt van
(Cigar'renfloille,
de sigaar. Kmar'renftuntmet, tn. = eindje
= sigarenkoker.
sigaar.
(Cifa'be = Siectbe.
= Cilicisch.
1. = Cilicie.
cilicium: Karen
cien
1.
'deed, boetkleed.
(im'bern, V. = Kimberen. cint'brifr4 =
Kimbrisch.
Kintetien, V. = kleinodien, kerkschat.
—e(?,) = cimoliet, een kleisoort.
Kintolit',
= cinchona, kinaboom.
Kinitolta,
= cinchonine.
i1ivnin', 1.
= sintel.
Kin'ber, nt.
circa = circa, ongeveer.
Kircaffien, 1. = Circassie. (C. ircafficr, tit.
Circassi6r.
= Circe.
(cir'ce,
= circensische spelen,
circettfifc4c
circusspelen.
(Circular', f. —(e) , —e = circulatie =
= rondschrijven. (circus
cniarifttreiben,
lation', in. —, --en = circulatie, omloop;
in ll. feten = in omloop brengen, laten circuleeren. circutie'ren,1cOin. (.)=circuleeren.
Kircutier'getaff, 1. = circuleervat.
--e = circumflex, klemKircumfter, f.
toonteeken.
fuffe = circus, ren—=
Kirf oO, in.
baan, paardenspel.
Kirlet =
KO, 1. = cis, c-kruis.
cisalpijnsch.
cWatpi'n(ifit)
= ciseleeren, beeldsnijden.
cifetie'ren, icWv.
ciWit4a'niffij = cisleithaansch.
= cistroos, hondsroos.
Ki'ftenrofe,
— = Cisterciênser
(Ciftercien'fer, in.
monnik.
regenput, regenbak.
---, —n
(Cifter'ne,
— = cistroos, ciststruik.
nt.
--n = citadel.
Kitabelle, in.
--e = citaat, aanhaling.
f.
thin', in. —, —en = citatie, sommatie, dagvaarding.
citteren, jAin. = (eine Steffe) citeeren,
aanhalen; (8eugen) citeeren, dagvaarden;
(leifter) oproepen.
dringend.
zeer dringend.
citiffinto
—e = citraat, citroenzuur
(Citrat',
zout.
= geelachtig bergkristal.
1.
Kitrionat', 1. —(e) = ingemaakte of geconfijte citroenschil.
Kitro'ne 2C. -=--- Bittorte 2C.
—n = watermeloen.
(Citrutle, in.
civiel, burgerlijk; beleefd, net; billijk
cibit'
(Wm $reife).
= burgerstand; burgerkleeding;
1.
in t1. gefien = in burgerkleeren loopen.
atm, V. = civiele acten. Kittivatorur4,
m. = civiele eisch. =
burgerlijke overheid. Kthirety, in. = burgerlijk huwelijk. (thoit'acrirOt, = burger-
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lijke rechtbank. (Ciiiit'acritttOof, tit. =
burgerlijk gerechtshof. Kitiii i gefeginck f. =
burgerlijk wetboek.
Kitoitifationi, in. —, —en = civilizatie, be(0.) = civilizeeren.
schaving.
nt. --en, —en = burger, ploert, particulier.
= kamer voor burgerlijke
(Cibit'fanuner,
zaken. (Cittir: unb Straffamment, =kamers voor burgerlijke en strafzaken. 0,11)W:
ftage, Yu. = civiele actie.
civiele
= burgerkleeding.
lijst. Kibit'proaefb m. = burgerlijk proces.
burgerlijk recht, civielrecht.
(Cittit'rec4t 1.
cifoilrec4ttici) = civielrechtelijk. Kittit'ftern1),
= burgerstand; burgerlijke stand. Cs*,"ittif:
itanb;t4regifter, f. = register van den burgerlijken stand. Kitivirtrad* = burgerkleeding.
burgerzin, burgerdeugd.
—
KibiWutitiL
= clan (in SchotKlan (spr.: klen), in.
land), stam.
(claque (spr.: klaak), in. — = claque: gehuurde toejuichers.
= cliché: afgietsel.
Ktir4e, 1.
(f).) = clicheeren.
(Cirque (spr.: kliek), --n = kliek, coterie.
Oli'quenItiefen, f; :Ituirtfcliaft, in. = coteriegeest.
= Clelia.
nowt (spr.: kloun), in.
= clown,
potsenmaker.
Ktnb = Stub.
(coati (spr.: kooks), V. = cokes.
1. = Coburg, Koburg. (Cirtirger,
in. — = Coburger. co'burgifd) =
Coburgsch.
CCottenitite (spr.: kosjenielje), in. — =
cochenille, scharlakenverf.
= cocon.
(Clown', m.
—t= code: wetboek. (Co'beg,
q:ti'be,
bicet = code; codex, handschrift.
in.
Kobiciff' =Robiaitt. cobificieren=fobifiateren.
— () = harten
Kocur (spr.: keur), f.
(im Rartenfpiet).
= cognac.
Kog inar (spr.: konjak),
=
= Celestinus. Kigeftiine,
Kijieftin',
Celestina.
= Celestijner (monnik).
KOtefti'ner,
= celibaat, echteloosheid.
f.
Kiifn = Atitn.
KolPorta'ge 2C. = Atitiportage 2C.
(Collier See = meer van Como.
Kamite, f.
= comitè. Komiteintit:
f. = lid van een comitk.
(Cononanbeur' = Stommanbettr.
= (stud.)
(comment' (spr.: hommet), tn. —
gebruik.
— = handels(CoinntW (spr.: ..mi),
bediende.
Kontmobo're = Rommobore.
(commune = Slommune.
KomPagnie (spr.: panic) = Slonti)agnie.
=
Kinittiannon' (spr.: ..panjO, nt.
compagnon.
=
—it,
pliesse),
Kontliti'ce (spr.:
medeplichtige.
—e
u.
f.
kontool
.),
(spr.:
i
6;outPtoir
--en, —en =
= kantoor. (Comptairift1 ,
kantoorbediende.
Slontteffe.
—, --n
Kinnterfe,
KoncePt' = Slonaept.
(Concert' = Aintyrt.
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Kunceffion' = Aone,effion.
:oncit' = Ron&it.
= konzapient. concipie'ren =
concits-r = [fonaii)ieren.
Kancor'bia = gonforbia.
conf. = confer, conferatur = vergelijk, zie.
= Ronfitiire.
Kiinabit i, tn. —en, — en = coenobiet, de
eerste samenlevende monniken.
Konfetiunt, T. ien = raad, rechterlijk
advies; c. abeundi = de raad om heen te gaan.
KonfoW, $t. = Ronfot.
u. Conti = conto, rekeKon'to, 1.
ning. Kon'tobuck 1. = contoboek.
Kontroteur' = Aontrotteur.
Wen = feestmaal,
Konbis bitutt, f.
[banket.
koputa.
KoVula
= cordon; sneer.
Korbotti, m.
iv.
—
=
corona,
auditorium:
de
Karo ftta,
toehoorders.
coo' ' 2C. = ADO?, 2C.
= corpus, lichaam, geheel;
Koriout4, T.
lettersoort; E. beficti = corpus delicti, bewijsstuk; E. jurB = corpus juris, boek met
alle Rom. wetten.
(Corrigewba, V. = corrigenda: drukfouten.
Kotilloni, tn. cotillon, gezelschapsdans.
Kaialiffe (spr.: koe ..), iv. —, —11 = coulisse.
Koup (spr.: koe), — = coup, slag,
stoot, greep.
= coupe,
(Coupe' (spr.: koepee), f.
afdeeling van een wagon.
couple'ren, iAtio. (b.) = coupeeren, afnemen
(int Rartenfpiet); (abrfarten) knippen.
= couplet.
Kin/get' (spr.: koeplee), f.
= coupon.
Koupon', m.
:our (spr.: koer), iv. — = tour, hof; bie E.
macben = het hof maken.
courant' (spr.: koe ..) = courant, gangbaar
(geld).
--n = courKourbet'te (spr.: koer ..), iv.
bette, korte galop.
cottefakin (spr.: koer..) = boffabig. (four':
m. = courmaker.
= courKourta'ge (spr.: kuertaazje), iv.
tage.
= courtisane. (Cour:.
07"ourtifaltc, iv. —
— = courtoisie,
toifie' (spr.: koertwazi),
beleefdheid.
= neef,
Konfin' (spr.: koez,,n), in.
iv.
nicht.
ooms- of tanteskind.

ZacaOtnekben.

couvert
Konbert' (spr.: koevêr), f.
(Pei Zifcbe); enveloppe.
= credit (tegenstelling
Kreibit, I. —(,?,),
van debet).
= credo : geloofsbelijdenis.
Kre'bo, 1.
(re'nte (spr.: kreeme), iv. --, schuim;
crème; het beste. cre'ute = crème, dofgeel.
Krentor Zartari, 1. — = cremortartari,
cremortart, room van wijnsteen.
cre&ett'bo = crescendo.
= cricket.
Kricifet, 1.
= croquet.
Kro'ctuct (spr.: krokket), f.
croquierett (spr.: krokkieren), fcbiv. (b.) =
croqueeren, schetsen.
=
KrouPier' (spr.: kroepjee),
croupier : ontvanger aan een speelbank.
= entner u. courant.
= cyaan, blauwzuurstof.
1.
—, —en = cyane, blauwe korenKtja'ne,
cyaanijzer. Ktian:
bloem. Ktianieifen, 1.
1. = cyaankali. Ktian ifaure, iv. =
cyaanzuur.
Ktybefe, lu. = Cybele, godenmoeder.
= Cycladen (eilanden).
Kijfia'bett,
—, —tt = cyclolde, radlijn.
^ij flot'be,
—e = cycloon, wervelKtiffinti , nt.
storm.
KWh*, in. —en, —en = cykloop: eenoogige
reus.
ffen = cyklus, tijdkring,
Ktyff10, tn.
reeks gedichten e. d.
—
= cylinder; lampeglas;
Ktifiniber, m.
hooge hoed, kachelpijp. KtOittiberbureatt,
= cylinderbureau. cillin'berfarntig =
cylindervormig. Kiilitt'berfc4ethe, iv. = zuiger. IKtitilti beru4 y , iv. = cylinderhorloge.
ctifin'brifc4 = cylindrisch.
— = cynicus: schaamteKtyttifer, nt.
cynisch: schaamteloos.
looze. ctrnifri)
KtinWattO, In. = cynisme, cynische wijsCyprische of
begeerte. q:typerfai4e,
cypersche kat.
=
Cqrpertt, f. = Cyprus. KtyperWeitt,
wijn van Cyprus.
—n = cypres. Koreffen:
Ktrnerfe, iv.
f. = cypressenhout.
q'tyPria, iv. = Cypria, Cypris, Venus.
Ktipriaitt(i0), m. = Cypriaan.
ctrprifit = Cyprisch.
— = cytisus, gouden regen
Ktytift0, in.
:car = Bar.
673elte (spr.: tsp..) 2C. = Tfcbecbe n.

Z.
D-majeur; bezig; daarbij, bovendien; natje b. = dicht
Z, f. = D; (muz.) D, re; D=bur
D4nott = D-mineur.
(er)bij; icb War eben babel ben Orief 5u fcbrei=
1. Za, = daar, op die plaats; toen; dan;
ben = ik was juist bezig den brief te schrijbon ba = van daar; Wet be? = werda! wie
ven; bee Wute b. ift = het goede van de zaak
daar? fietj ' be! = ziedaar; ba baben mir bie
is; ed ift ja nicbt,?, b. = er steekt immers
Ziejcberung! = daar hebben we het! dat is
niets in; b. tommt nicbt beratO = dat geeft
niets; er, eh bteibt b. = hij, het blijft er bij;
wat moois! ate ba finb = als daar zijn, zooals;
non ba an = van toen af; mac faun icb ba
icb mar b., ate = ik was er bij, toen ..;
macben = wat kan ik er aan doen?
icb bin (mit) b. = ik doe mee.
II. Za, Aottj. = toen, terwijl; daar, omdat, ba ca4,o ! = da capo! bis! Zacalio, 1. —,
dewijl; ba er nocb fpracb = terwijl hij nog sprak.
= dacapo, herhaling. Zaca'poviltett,
baba = daarbij, er bij; daar (ocl. er) mee f.
dacapoteeken.
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Zarb, f. —(eA Ziicber = dak; ein toirtficb0
Z. = een gastvrij dak; miter Z. bringen =
onder dak brengen; dekken; unter Z. unb
aadj rein = onder dak zijn, beschut zijn; Z.
unb aacb = huisvesting, thuis; er toobta tatter
bent Z. = hij woont onder de hanebalken,
onder de pannen; ein Silerting in her (attb
ift beffer ate 5ebn auf bent Zacbe een vogel
in de hand is beter dan tien in de lucht;
einem auf bent Zaebe rein od. fiten = iem. op
zijn dak zitten, iem. nauwkeurig nagaan;
einem attf Z. fteigen = iem. zeggen, waar
't op staat; einem ettu. attf? Z. geben = iem.
op zijn vingers tikken, om de ooren geven;
jeb0 Z. bat rein lingentacb = elk huisje heeft
zijn kruisje.
Zarbliatfen, en. dakbalk. Zar4teecter, =
leidekker. ZiiiVetc4en, f.
dakje.
—
dekken, onder
barb'en, fc0tu. (1).) = (ein
dak brengen. Zarb'fabtte, to. = windvaan.
Zarblettfter,
= dakvenster. Zait'firfte,
nok, vorst van het dak. Zarbracbiitte,
f. = de balken van het dak.Onefiti*
f.
vliering. Za0goino, f.
kroonlijst.
Zait'lltantmer, to.; f.; =
dakijkamer (of: zolderkamer, vliering); -look;
-luik (of: venster).
Zarb'110aPpe,
:f Panne, to.; :rinne, to. =dak vtlt ; -pan ; -goot.
= regenpijp.
Zacirriibre,
Zar0, tn.
—e = das; et; fct)taft Iris ein
Z. = hij slaapt als een os. ZarO'bau, to. =
dassenhol. f. = klein kuipershouweel. bariO'beittiq met beenen als een
das, krombeenig.
Zacb'frbiefer, nt. = daklei. ZattlAinbet,
dekspaan; mager Me eine Z. = zoo
mager als een talhout. Zarb'frbtvelte, =
dorpel van den dakstoel.
= dashond.
f.
:fang, nt. = dasse II val.; -jacht.
Zao'Ilfalfe,
ZarWfattger, m. = dashond.
f.; .=fett, f. = dasseilvel; -vet.
Zaob'arriben, f. = het opgraven van een
dassenhol. barbWqran = daskleurig. Zarb4':
buttb,in.=dashond.Ziirb'fitt, to. = wijfjesdas.
f. = dasseiljacht, -hol.
ZarWirtab,
dakspar.
ZarbifOarrett„ ut.
ZarWriibre, to. = ingang van een dassenhol.
Zarbtyfrbtnei-4, nt. = zweet (blood) van een das.
Zarb i liftrob, f.; :ftithrben, = daklistroo,
-kamertje.
= kap van het dak.
Zarirftubi,
--n = oorveeg. barbletn,
Zarblet,
fcbtn. (fj.) = om de ooren geven.
Zarb s tranfe, to. = afdruipend dakwater, drop.
en = dak, dakwerk.
Za'rbuna,
= dakpan.barb i3iegetartia =
Zarb'31eact,
bijwijze van dakpannen.
biibalifrb = daedalisch, vernuftig, vindingrijk;
zeer ingewikkeld. = Daedalus.
ba'burrb = daar door (heen); daardoor, door
middel daarvan; er rettete feine Oefdbrten
baburcb, bar; er ficb retbrt aufoPferte = hij redde
zijn makkers door zich zelf op te offeren.
[bittern' = mits, indien, bijaldien.]
batur' (od. bit'fitr) = daarvoor, er voor (= ter
wille van, in plaats van, in ruil voor); ic0 bin
bafiir = ik ben er voor ; ict) fonts nidjtb bafiir =
ik kan er niets aan doen, ik kan het niet helpen.
baffiribattett, ft. (b.) = er voor houden, van
meening zijn. Zafilr'battett, f. (nadj meinent)
(naar mien) meening, volgens mid.

b diluter.

baae'aett = daar tegen, tegen dat, er tegen;
daarentegen, integendeel; bij dat, daarbij,
vergeleken met dat ; daarvoor; fit bin b. =
ik ben er tegen; tjaben Cie ettv. b.? = hebt
U er iets tegen? idj babe einen 9Thfcbeu b. =
ik heb er een afschuw van. bane'aenbalten,
ft. (b.) = er tegen houden; er mee of er bij
vergelijken; antwoorden.
Zairge, to. = eindje touw (om of te straffen);
burcb tie Zaggen taufen = spitsroeden loopen.
—e = daguerreotype,
Zagnerreotp,tr,
= daguerlichtbeeld. Zaguerreatnpie',
reotypie.
=
tehuis,
thuis;
op
bekend
terrein;
baijelmi
er ift in acbrett b. = hij behoort in S. thuis.
= thuis, eigen haard.
Zabeint',
I. baljer = daar vandaan, van daar (van die
plaats); vandaar, daarvandaan (daardoor, door
die oorzaak).
II. briber' = dus, bijgevolg, daarom.
baber'branfen, fcbto. (f.) = komen aandaveren.
baberfliegen, ft. (f.) = daarheen vliegen.
baberlontnten, ft. (f.) = aankomen. briber':
frbleirbett, ft. (f.) = komen aansluipen. ba:
ber'fPrettgen, fcbio. (b.) = komen aandraven.
baber'Oebett, ft. (1.) = daarheen trekken.
bai t)erilitt = daar omtrent, om die streek.
[babier = hier, to dozer plaatse, alhier.]
babin' (od. brebin) = daarheen, er been; bib'
b. = tot daar, tot zoover; b. unb bortbin =
overal heen; bat gebbrt nicbt b. = dat behoort
daar niet (bij); tnir baben unb b. geeinigt,
bad
= we zijn het zoover (od. er over)
eons geworden, dat ...; icb babe e,?, b. gebracbt,
baf3 er bufrieben mit mir ift = ik heb het zoover gebracht, dat ...; b. ift eb gefommen =
zoover is het gekomen; ie t ift att0 b. = nu
= het
is alles wog; eb ftefjt nocb b. ob
staat nog to bezien, het is nog de vraag of..;
er dur3erte ficb b. = hij liet zich in dien zin
uit; ber 'brief tautete b. = de brief luidde
als volgt.
ba'binab' = daarheen (naar beneden). ba'bin=
ant' = daarheen (naar boven).
ba'binavt i = daarheen, dien kant uit.
babin'brinnett, unr. (b.) = daarheen-, weg(f.)=heensnellen,
brengen. babitreiten,
voorbijvliegen.
ba'binein = daar naar binnen.
babin'fabren, ft. (f.) = wegrijden, heengaan,
voorbij-, wegsnellen. babin'aebett, ft. (4.) =
afzien van, opgeven.
babinge'aen = daarentegen, integendeel.
babin'aeben, unr. (f.) = daarheen loopen,
voortloopen; heengaan, weggaan, voorbijgaan,
vergaan, verloopen. babin'gebijren, fAiv.
(n.) = daar of er bij behooren; er mee te
maken hebben. babin'raffen, fcbtv. (b.) =
wegrapen, wegnemen. babin'reifgn, ft. (1).)=
wegrukken; meesleepen. babin'frbeiben, ft.
heengaan,, overlijden. babin'fiticirben,
ft. (f.) = voortsluipen voortkruipen. babin':
friptarbten, (f.) = verkwijnen, wegkwijnen. babin'fierben, foOro. (f.) = wegkwijnen.
baIOW-fte0en, unr. (b.) = in 't midden gelaten
warden, onbeslist blijven ; eb ftefjt nodj batjin =
het is nog de vraag. babiniftetiett, fcbiro. (fj). =
daar neerzetten; bet?, toolien Wit babingeftefft
rein taffen = dat zullen we in het midden
laten, daarlaten. babin'iterben, ft. (f.) =
wegsterven.
babittlett = daar achter, achter • voorbij.
babin'ter = er (of daar-) achter; b. ftectt
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etinct,?, = daar steekt wat achter; ift nic4F,
b. = er steekt niets in; baiiiitter Ijer fein =
er bij zijn. bakin'tertontmen, ft. (f.) = er
achter komen, achter het geheirn komen.
= daarheen, aan dien kant.
kittuut i = daar in 't rond, daar omtrent.
bOinitteter = daarheen naar beneden.
= naar dien kant, dien kant uit.
f. = boordplank.
—n = dahlia.
Zatytie,
bafttylifit -_-= dactylisch. Zafitt)fu, m.
.. fen = dactylus, een versvoet
f. = Dalmatie. Zatuta i tier, nt.
Zama
Dalmatier.
Zatuicetifa, --,
= dalmatika, misgewaad.
balincetifc0 = Dalmatisch.
ZaltuniitYntiO, nt. — = Daltonisme: kleurenblindheid.
=
baintalig = toenmalig, van toen.
toen, toenmaals, destijds.
ZantaevW, T. Damaskus.
Zautaft, m. —e = damast; leinetter Z. =
damastlinnen. bantaftartig, bantajtett =
damasten, als damast bewerkt.
:teittivaith, ru. = damastljZamait'lltIor,
krip; -linnen.
m.
weefgetouw voor damast.
i
ft101,
Zantaft
= damastwever.
Zatttaft'hieber,
m.
— = Damasceen;
Zaitta0e -tter,
Damascener kling. Zatita0e'tterartnit, =
banta5ierte lirbeit.
ZamctOe'nerlIftinge,
=Pftalulte,
=
Damascenerjjkling; D. pruim.
ZaittasUie'ren, fcfpn. (0.) damasceeren,
staal vlammig maken; bantaierte %rbeit =
gedamasceerd werk.
Zantitirett, T. = dambord.
Ziintlten, 1. — dametje. Za'nte, ir.
--, —0 = dame, (int kartenNiet) vrouw,
koningin, dame; Fame flaielen = dam spelen;
(in) bie Z. 5lef)en = clam halen.
sullen, niet wel bij
fc0M. (O.)
't hoofd zijn.
Za'utettOrett, f. = dambord. Zatmenfriebeit,
nt. = Damesvrede (van Kamerrijk). Zainten:
= damesgordel, ceintuur.
aiirtet,
:Out, Ili. :f1eib, 1.;
Za'ntenlifiaittlfrOut),
;fattef, nt.; 4r4iteiber, nt. u. dameslihandschoen, -hoed; -kleed.; -zadel; -kleermaker, e. d.
damspel. ZnIttentinft,
Za i ntenjOief, f.
hi. = dameSwereld, de dames.
=
5ami4irfri1, nt. = damhert. Zantifuth
wijfjes damhert, damhinde.
duizelig,
zwaar
in
't
hoofd,
suf;
balitipt =
dam, suf, slaperig; ein b. tanger Stert = zeer
lange kerel.
daarme(d)e, er
I. ba'tnit ord. bautit', Wbb.
ik ben er mee,
mee; icb bin b. aufrieben
(er over) tevreden; b. ift au?, ift att.f,
b. = daarrnee uit, het is nu uit; b. ging er
fort = met die woorden ging hij been; nur
beratt b. = Beef op, zeg op; er fing b. an,
ba'i er stir gratutierte = hij begon met mid
te feliciteeren.
opdat, dat; b. ict) ea nut
Aoni.
II.
om het maar dadelijk te zeggen.
gteic0 rage
Winttitt = dom, stom, suf. Zautlifticit, to.
domheid, sufheid.
Zatitut, in. Zamine dam, dijk, hoofd,
pier, kade ; diner Sact)e einen Z. entgegenf4en -een zaak in Naar loop stuiten; einen wieber
iem. er weer bos enop
auf ben Z. bringcn
VAN GELDERE.N, Duit,oh, Wooptleillmek.
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helpen; auf beta Z. fein=gezond, opgeruimd
zijn. Zautin'artieiten, 43t. = aardwerk,
grondwerk.
Zanutt'auffeljer, in. = dijkopzichter. Zautnts-,
blau, in. = bouw van een dijk of dam. Zantne=
bruit, nt. = dijk-, dambreuk. fct-M).
(0.) = afdammen; indijken; een dijk leggen;
tegengaan, stuiten.
m., zie Vintitterung.]
Zantm'erbe, = dijk- ofdamgrond; tuinaarde.
biint'nterig = schemerig,schemerachtig;vaag,
onduidelijk. Zant'inertittt, 1. = schemerlicht.
schemeren; dutten,
banentern, fct)i y . (f).)
dommelen; opdoemen; bet Vorgen bantinert =
de morgen breekt aan; ber 9.tbenb biiminert =--de avond valt; ea biiinntert = het wordt al
licht; e^ bdunnert i1jnt = 't begint hem duidelijk te worden.
Ziint'nterfitein, = schemerschijn, -licht.
Ziintitterftunbe, iv. = schemeruur; ein
Vimmerftiinbiten tiatten = een dutje doen;
schemering; zwak
Zattt'uterung, in. —
schijnsel; in bet Z. = tusschen licht en donkey.
= avondvlinder.
ZiiittIncrintWatter,
= schemertijd.
Ziint'inerttn#43eit,

Zauntiltrafie, Zammluea,
Zainnifitanr, in. —en, —en = beschadiger,
benadeelaar. Zamnififat i , in. —en, —en -,---benadeelde.bantitifi3ie'ren, fcfM1.(0.)=schade
toebrengen, benadeelen. Zativito, in. u. f.
= schade, verlies.
ZaInufle0c4luert, 1. = zwaard van Damokles.
—en = demon, booze geest,
nt.
= demonisch,duivelachtig.
Zant0f, nt. VintOe = damp, rook,
stoom, uitdamping (Port $ferben) ; kortademigheld; bad $4ferb ()at ben Z. = het paard is
dampig; einem (Tort unb) Z. antun = iem.
plagen, treiteren; den dood aandoen; er ift
= een domme, ingebeelde gek;
ein
Z. Oben = bang zijn.
=atiParat, in., :bat),
ZamPriatifPerrun g ,
f. = stoomilafsluiting, -toestel; -bad.
=Oa-Atter, nt. = stoom llZantlir bartafje,
barkas; -reservoir.
ZautOrtietrieb, in. (mit) = door stoom gedreven.
= stoornj-ZantPriltwot, f.; 4,rennerei,
boot; -branderij.
ZamPrtmot, f. = gestoomd brood. ZatitOr.,
ciAinber, nt. = stoomcylinder. baut4.1rbistt -----stoomdicht. bantOeit, (0.) dampen,
rooken, stoomen; uitdampen.
bantpleit, fci)m. (f).) = (Speifen) stoven, srrioten; Feuer) doo-ven; (bie S-tintme, einen
tufrufir) dempen; (Scfpner6en) verzachten,
stillen; (bc0 ,Victjt) temperen.
= stoomer, stoomboot,
Zant4'fer,
stoomschip.
domper; demper;
ZiiittlYfer, in.
sourdine; einen Z. auffet3en = intoomen.
In.;:.fOr3eug,
1. = stoom!!Zama f' II Mettacr,
voortbrenger; -vaartuig.
bantprfiirmia = dampvormig. Zampfitici,
stoomverwarming.
ping,
bantIrtig = dampig.
kortademig, aamborstig; (butt
$ferben) dampig.
ZantOrl rammer, in.; tetitett, in.; 4effet, in.=
stoomIlkamer; -kast; -ketel.

:.totbett, in.; =trait, in.;
ZantWittappe,
; =mafitine, in. = stoom II klep ;
::fratpt,
-zuiger; -kracht, -kraan; -machine.
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b(a)reiniCagett.

= manometer, spankracht- f., u.
= dankliplechtigheid (of: dienst);
meter, elaterometer.
amPflniiiite, to. = -gebed; -lied; -offer e. d.
stoommolen. Zampfnubetn, M.
meel- bant'beraeffen,
ondankbaar.
bollen (een luchtig gebak).
bane = toen, daarop, vervolgens, dan; dan,
= in dat geval; b. nab ninon = nu en dan.
Zantlit'llPfeite,
=Pflug, in.; rijOre,
stoornlifluit; -ploeg; -pijp.
ban'nen, bon , = daar vandaan, weg, heen.
autPrilfrbit, 1.; =tstiffaOrt, tn.; 4r4iftatirt: I. r an'te, m. = Dante. ban'titst, bantee' —
geteUfrOaft, tv. = stoomilschip (of: -boot); van, naar Dante.
-vaart; -bootmaatschappij.
—n = speelpenning.
II. r unite,
iintOrtopf, m. = doofpot. iimp'funu,
an'aig, f. = Danzig.
demping, verdooving, tempering, verzwakking. Baran' (od. bari an, bran) = daaraan, eraan,
ZainPrIbentii, 1 . ; :inagen, tit. ; :tuatAan, aan dat; nafje b. = op het punt; ed ift nicb0
ftatt, Iv. = stoomilklep; -wagen (of: locomo- b. = er is niets van aan of: er is niets aan;
tier); -wasscherij.
jet bin idj b. = nu is het mijn beurt; tvenn
idj redjt b. bin = als ik het wel heb; idj Weft
r wittier, f. = damhert. Zantluilb, f.
grof wild, groot wild. nicbt, tvie icb mit ibm b. bin = ik weet niet,
baltari) (od. banarin = daarna, na dat, daar- hoe of ik het met hem heb; tiact tiegt b. =
op; naar dat, volgens dat, daarnaar; er ift wat is daaraan gelegen; ed tiegt mir biel b. =
nidit ber Vann b. = hij is er de man niet er is mij veel aan gelegen; er ift tvobt b. =-naar; er fragt rticbt b. = hij geeft er niets hij is goed af; inir Waren Libel od. fcbtimin b. =
om; er fietjt pans b. auk = dat is net iets wij waren er slecht aan toe; b. glauben miif=
voor hen; idj bin nit* b. angetan, fo etin. fen
er aan moeten gelooven; brauf unb b.
au ertragen
ik ben er de man niet naar Fein = op het punt zijn; atte toad brauf (od.
(of niet in een stemming), zoo iets te verbrunt) nub b. biingt
alles wat er bij hoort,
dragen; feben Sit b. = let er eens op! e met den heelen aankleve.
tear and) b. = het was er ook naar.
b(a)ran'geben, ft. (b.) er aan geven, opgeven.
ainae, 1v. = Danae (Argivische konings- b(a)ran'oe4en, unr. (ft)
aan den gang
dochter, moeder van Perseus ) .
gaan, beginnen. b(a)ran'iontnten, ft. (f.) =altaeraefttent, f. = Danaergeschenk, ge- aan de beurt komen. b(a)ran'inatten fick
vaarlijk geschenk .
fcblv. (ti.) = aan den gang gaan. b(a)ran'tetfen,
Zancti'ben, 13t. = DanaIden, 50 dochters van fcbtv. (b.) = op het spel zetten; inspannen.
koning Danaos.
baraur (od. bar'auf, brunt) = daarop, er
od. . .
op, op dat; daarop, daarna, vervolgens, toen,
an'btj (spr.: dendi),
=
nu;
dandy, fat.
NI-unit b. an = het hangt er van af;
Zane, —n, —n Deen. b. fa{ ea nicbt anfontmen daaraan zal het
banelien = daarneven, daarnaast; daarbij, niet liggen; bar'auf Watt' idj binatO = daar
daarnevens, daarbenevens; er ift pans b. = wilde ik maar op komen; b. unb bran rein =
buiten westen.
op het punt zijn; idj batte bid b. = daar ben
= Danebrog, Deensche vlag; ik erg op gesteld; idj gebe biet b. = ik hecht
Za'netirug,
een ridderorde. ra'nentarf, f. Denemarken. er veel aan.
= handgeld, voorbanieiben = daar beneden. bante'ber = ter- b(a)raurneben, ft.
neer, neder. banie'bertieuaen, fcbtu. (b.) schot geven. b(c)raurgetien, unr. (i . ) =
neerbuigen, neerdrukken. banie'bertiegen, opgaan, heengaan, verloren gaan, uitgegeven
ft. (Ij.) =- = neerliggen, ziek neorliggen; worden; bid b. taffen = veel geld uitgeven,
kwij nen.
groote verteringen maken. Z(a)raufgeth,
f. = voorschot, handgeld.
ii'nifrt) = Deensch.
b
rant, in. —(e) = dank, dankzegging, dank- bar'authitt (Wage idj e,)=daar (waag ik het)
baarheid; einem feinen Z. fur etin. abftatten
op. b(a)rauttCanen, ft. (b.) = er op leggen,
iem. voor iets dank zeggen; grof3en (od. bieten) hooger rekenen. Zarauffrifiagiteuer,
=Z. ! = dank u wel! Gott fei Z. ! = God (zij) opcenten.
dank! taufenb Z.! = duizend maal bedankt! baraiW (od. bar'au, brau0 = daaruit, er
einem etlu. su Z. inacben = iem. iets naar den nit, uit dat; bar'atO inirb tticbt,e,=- daar konit
zin doer; lib ineth bir Z. bafiir = ik dank niets van; idj made stir nicbt, b. = ik geef
u er voor, ik ben u er voor verplicht; idj tveib er niet om, het kan me niet schelen, ik maak
bir' (bir beffen) feinen Z. = ik zeg er je geen er mij niet ongerust over.
dankje voor of ik neem het niet in dank op; barlien, fcblv. (b.) = gebrek lijden, nood lijden;
[mit Gen.: derven].
idj bin Zs'Intext bafiir su Z. berOicbtet = dat
heb ik u te danken, of ik ben u daarvoor bar'bieten, ft.
= aanbieden, opleveren;
zeer dankbaar. ban( (aB $ra.1). mit Dativ)
fic4 b. = zich aanbieden, zich voordoen.
dank zij; b. feinein guten Uitten = dank zij bar'bringen, unr. (b.)
brengen, aanbieden,
zijn goeden veil. battUbar dankbaar, erken- offeren.
negen
einen)
f
iir
rho.
telijk (einent od.
Zan(':
arbanellenitratie, iv. = Straat der Darda= dankbaarheid. bantliarlict) = nellen.
barfett,
dankbaar.Zant s beyiquitg, zbeAeugung, n).= barein' (od. bar'ein, brein) = daarin, er in,
dankbetuiging. ant'brief,
= bedankbrief. in dat; ficb b. finben = zich er in schikken.
ban'ten, ft*v. (b.) = (einem) bedanken; banfe b(a)rein'aetien, ft. (b.) = op den koop toegeven; fir b.
zich er in schikken. b(a)reitez
fcbtin! = dank u (zeer)!; er baufte ntir nicbt
bij groette mij niet weerom; ba,?, baufe ict) leuen
fcbin. (b.) = tusschenbeide komen.
Unit dat heb ik hem te danken; icb baufe = b(a)rein'utennen, ,ntifiten fidj fcbtv. (b.) =
ik moet er niets van hebben. ban'tentuert = zich er in mengen, zich er mee bemoeien.
dankensvvaard, dank waard. bant'erfinat = b(a)rein'reben, fcbtv. (Ij.) = er tusschen pravan dankbaarheid vol of doordrongen.
ten, in de rede vallen. b(a)rein'Watien, ft.
(b.) = er op in clean.
; :Retiet, f. ; 410, 1 . ; ..,opfer,
antifeier,
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barini (od. burin, brin) = daarin, er in, in
dat; binnen; mit b. begriffen = er in begrepen.
barininen = daarin; binnen.
(O.) = blootleggen, aantoonen,
bartegen,
verklaren, uiteenzetten.
carte ,en, = leening, uitgeleend geld. Zar:
= voorschotkas.
febnaaffe,
bartelOen, ft. (O.) = leenen, voorschieten.
Zarnt, nt.
Zdrine = darm.
Zarnti bein, f.; :ent3iinbung, tn.; :fiftel, b.;
u.
= darmilbeen, -ontsteking;
-fistel; -kanaal e. d.
= kramp in de ingewanden.
Zartn'gidit,
= snaar van een darm geZartnifatte,
maakt. Tartn iberfAtiefmng, Zarnetier:
fitlingung, W.= darmkronkel. Zarntiguang,
m. = verstopping.
barnar0' = banact. barne'ben = baneben.
barilber.
barnie'ber
banieber. barobi
Zarre, tn. —, --n mouteest, moutstoof,
droogoven; het drogen, stoven; uittering, tering;
pip, huidziekte (bij vogels).
barreiMen, 1cOin. (O.) = aan-, toeroiken.
barren, fciptl. (ti.) = drogen, eesten.
Zarr'fieber, 1. = teringkoorts, hectische koorts.
drooghuis. Zarrofett, =
Zarri#anO,
droogoven, eest. Zarrifuth t, ^ = tering.
vertoonbaar, voor te stelien;
bari ftelthar
speelbaar. betvitegen, icOm. (O.) = [plaatsen,
6Orzetten]; nauwkeurig voorstellen, verbeelden, afbeelden, vertegenwoordigen ; (eine Nate)
spelen ; (einen Cutoff) prepareeren : beschrij yen ;
barfteftenbe Weontetrie = beschrijvende meetkunde; = zich vertoonen; opkomen
bij (bon Oebanfett); duidelijk zijn. Tatiftet:
lung, W. = nauwkeurige voorstelling, uitbeelding; uiteenzetting; beschrijving; opvoemanier van
ring. ZarftelluttgOart,
voorstelling. Tari ftenungOgaile, = voorstellingsgave, talent van uitbeelding. Zar:
fteltuttgaunft, tn. = voorstellings-, uitbeeldingskunst. Zar iftelfungfteife
=art.
bari ftreden, Td-u. (O.) = toesteken, reiken.
bar'tun, unr. (ti.) = aantoonen (mit Leif)aieten),
duidelijk maken, uitleggen.
bariii ber (od. barither, brieber) = daarover,
er over, over dat; daarenboven, daarboven,
er boven; onderwijl, ondertusschen; ic0 bin b.
Ointnen = ik ben er over heen; ik weet, wat
mij te doen staat; getjt atie brunter nob
b. = alles gaat ondersteboven, loopt in de
war; tuir tnerben b. fterben = wij zullen
wel eer dood zijn; er ift b. = hij is aan 't
werk, er mee bezig; ficO b. madjen = er aan
gaan, er mee aan het werk gaan.
barunti (od. barium, brunt) = daarom, erom,
om dat; daarom, deswegen, om die reden;
alter brunt nub bran ift - de aankleef
van dien, alles wat er bij behoort; feien Sic
b. nit* beforgt = wees daarover niet bezorgd;
• Oanbett fict) b. = 't is er om te doen, 't is
zaak; idj Babe Wet b. = ik gaf er wat voor;
er tueth b. = hij weet er van; e,?., fei b. =
't zij zoo! er Oat mitt b. gebracOt = hij heeft
het mij doen verliezen, hij heeft er mij van
beroofd; icO bin b. getommen= ik heb 't verloren, ben 't kwijt.
baruni ter (od. barunter, bruni ter) = daaronder, er onder, onder dat; er onder, er bij;
daar beneden, minder; b. ftectt etlo. = daar
steekt wat in of achter; geOt attO, b. nub
brilber = alles gaat 't onderste boven; e?, ift
er is geen onderscheid
fan lintericOelb b.
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tusschen; icO faun
b. nicOt taffen = ik kan
't niet minder doen.
[bartveifen, ft. (0.) = barbieten.]
[bartuerfen = Oinmerfen].
ZartviniO intuO, ln. = Darwinisme. Zartul:
Darwinist.
nift', m. —en, —en
[bar3hlyten, fc0.1. (4.) = voortellen, toetellend
burp.' = ba5u.
bet = sachliche Form, von bet:.
bestaan, er zijn. Zajcin,
bai fein, unr. (1.)
= het bestaan, aanwezig zijn, aanzijn,
tegenwoordigheid; ber nampf unto Z. = de
strijd em het bestaan.
bafetlifts = daar, aldaar, er; [alwaar].
baletn, fittn. (ti.) = bazelen.
baOlenige = siichliche Form von berienine.
ta'fig = bortig.
fei benn, b. =
ba-ft = dat; opdat; zoodat;
la nicOt tuft = doe 't tech
tenzij; b. bu
niet of: pas op, als je 't doet.
baOfeilitigje = suchliche Fornz von bet,
fetb(ig)e.
baiftetnn, unr. (ti.) -= staan, daar staan; Jett
ft* er gana anbe'a, ba =- nu staat hij er heel
antlers voor.
Zai ta, Zai ten, 431. = data, gegevens, feiten;
datums. batieiren, fcOna. (O.) = dateeren;
iiri) b. = dateeren.
—(e* —e = datief, 3de naamval.
Zai tibobjeft, f. = datiefobject, meewerkend
voorwerp.
date; a b. = van heden, na dato;
ba i t°
onder dagteekening van; bid b. =
de b.
drie maanden na
tot heden; brei 9Jtonat b.
date.
—n = dadel. Zartethannt,
Zatitet, iv.
= dadelboom, dadel.
=
f.; :Paiute, tn. u.
ZartetIliern,
dadelhoit; - olie; - palm e. d.
Zatiterir4 = ZattericO.
to it. .. ten = datum, dagZaituut,
teekening; lvetcOe?, Z. = den hoeveelsten?
—(e)?, = daturine.
Zaturini,
—n = duig. ZanitiettOoti,
Zaulle,
= duighout. wagenschot.
biturbt = beucOt.
[bau'en = berbauen].
Zani er, = duur, duurzaamheid; auf
bie Z. = op den duur; non tanner Z. = van
langen duur. Zanierapfet, nt. = winterappel.
bau'er4aft = duurzaam. Zattiertmftigteit,
tn. = duurzaamheid, bestendigheid, soliditeit.
Zatti erntarfc#, :fauf, m. = wedloop wie het
't langst volhoudt, volhardingswedstrijd. Zan':
erubft, f. = winterooft. Zani erPfianae, to. =
= urenoverblijvende plant. Taui errebe,
lange redevoering.
I. bauiern, fcOlv. (O.) medelijden inboezemen ;
bu bauerft micO = ik heb medelijden met je,
ik beklaag je; bie tWtutje bauert InicO = ik beklaag de moeite.
11. baus ern, fctjin. (O.) = duren; [uit-, volhouden] ; bauert mir 6u tange = het duurt mij
te lang. bau'ernb = duurzaam, blijvend.
— = duimpje. Zattinten,
Zaunti dien, f.
nt. — = duim; einem ben Z. batten =
iemand beschermen, voorthelpen; einem ben
Z. auf 9tune f4en (briicten, batten) = iem.
streng behandelen, onder den duim houden,
kort houden; ben Z. rilOren = betalen.
Zattintett ll beuger, ut. ; :bled', ; :breite, tn.
duimilbuiger (een spier); - kruid; - breedte.
duimdik.
batt intenbict
9*
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Zecifeber.

= castagnette. tau': Zebit',
= debiet. bebitie'ren, fcblv.
Zau'utenftabOer,
menteber, 1., in. = duimstuk, duim- (b.) = debiteeren, verkoopen.
ring, duimeling. Zau'inenfitraubeit, V. = Zeibitor, in. —.Fs' , —en = debiteur.
duimschroeven, einem Z. an=, auffeten, ante= bebouitie'ren (spr.: claoesj ..), fcbio. (f.) =

gen = iem. de duimschroeven aandoen.
—e = duimeling; duimpje;
Klein Duimpje, klein kereltje.
= donsveder; ¶aunen =
ZaWne, iv. —,
dons. ZaWnenbett = donzen bed.
= dauphin.
m.
ZaulAin' (spr.:
Zau04ine (spr.: do ..) bie = Dauphine.
1.
Zanier
=
twee
oogen
(dobbelZatO,
spel); aas; ber Z.! = de drommel! er ift emu
Z. = een Baas.
Za'bibe)arfe, tu. = Davidsharp.
Za'bW (spr.: deevits), 43f. = davids (op
schepen).
babon' (oil. ballot° = daarvan, er van, van
dat; weg; thee babe icb b. ? = wat heb ik er
aan? wat geeft mij dat? babon'bleiben, ft.
(f.) = (er) af blijven. babon'elten, fcblv. (f.) =-wegsnellen. babon'fatgen, ft. (f.)= wegrijden,
wegvaren. babon'iliegen, ft. (f.)= wegvliegen.
babonigetyn, unr. (f.) = weggaan. babon':
foncnten, ft. (f.) = er af komen; mit 'einem
bfauen %uge b. = er goed afkomen; mit bem
bfof3en Scbrecten b. = met den schrik vrijkomen.
babonlaufen, ft. (f.) wegloopen, op den
loop gaan; einem b. = van iem. wegloopen.
fief) babon'utaiten, fcbtu. (1).) = wegloopen,
ontsnappen. babon'tragen, ft. (0.) = (ben
Sieg) behalen; (eine Aranfbeit) oploopen, opdoen. babon'310en, ft. (f.) = wegtrekken,
heengaan.
babor' (od. daarvoor, er voor, voor
dat; icb babe einen Wbfett b. = ik heb er
een afschuw van, hekel aan; b. bebilte un
Gott = God beware ons daarvoor!
batvi'ber = daar tegen, er tegen, tegen dat;
= ik heb er niets tegen.
icb babe nitbt,?,
er voor en er tegen; er fette
bafiir unb b.
fief) b. = hij verzette zich er tegen.
bay' (od. ba'0) = daartoe, er toe, tot dat;
daarvoor, er voor; daarbij, er bij, bovendien;
bap bin icb nicbt bier = daarvoor ben ik niet
hier; id) bin nidjt ber Vann b. bier au extra=
gen = ik ben er de man niet naar ...; We,
fagen Cie b. ? = wat zegt U er van ? ivie
fommen Ste b. ? = hoe kom je er bij ? 3eef=
fteaf wit hartoffeht, unb b ee baau? = en wat
er bij? ba3us geben, ft. (1).) bijdragen, er
bij geven. bay'get-Oren, fcbiv. (ft.) = er bij
behooren. ba3u'ge4iirig = er bij behoorend.
ba3uitontuten, ft. (f.) = er bij, er toe komen.
ba3ulegen, fcbiu. (b.) = er bij doen, leggen.
ba'Auntat = toenmaals; %nu° b. = in 't jaar
nul.
er bij doen.
baplun, unr. (b.)
bagui'frijen = daartusschen, er tusschen,
tusschen die; tusschenbeide. einem bapoi':,
fc4enfatiren, ft. (f.) iem. ruw, scherp in
de rede vallen. bapuilitenfontmen, ft. (f.) =
er tusschen komen; tusschenbeide komen.
zaguilitertfunft, = tusschenkomst.
baffivi'frfientiegenb = tusschenliggend. ba:
Attli'frOureben, fcbiv. (ft.) = er tusschen in
praten, meepraten. ba3tul'iltenfc4tagen, WI)
ft. (b.) = tusschen beide komen. baguillten:
treten, ft. (f.) = tusschenbeide komen.
Zeti. =-- Zebitor.
debat, discussie.
Zebarte, Iv. —, —it
debatteeren.
bebattie'ren, fcbtu. (b.)
debet.
6
Zei bet, f. —6,

Zkinntling, m.

deboucheeren.
(spr.: debu) u. f. = debuut.
Zebiitant, in. —en, —en = debutant. bebii:
tie'ren, fcbtu. (b.) = debuteeren.
= tiende; einent feinen Z.
Zecent,
geben = iem. zeggen, waar 't op staat.
Zecent'ber = Zesember.
Zecetn'bir, u. --n, —n = decemvir,
tienman. Zecembirat', 1. = decemviraat,
driemanschap.
nien = decennium:
ZecenItiunt, f. —(6),
tienjarig tijdperk, tiental jaren.
becent' = betent.

1,,e3entratifation.
Zecentratifation'
Zeaena.
Zecen3'
Zecernent, en. —en, —en = decernent: vonnisspreker, beslisser.

Zestanat', f. (e)e, —e = dekenschap; kerspel. Zeitanei', iv. —, —en = decanie: gebied van een deken. ZecUant', in. --en, —en =

deken.
Zectiar'ne (spr.: desjarzje), iv. -- = decharge,
ontheffing.
Ze'dier, f. — tiental, tien stuks.
beriliffrie'ren (spr.: des/if • • .), fc0 11) . (4 . ) =ontcijferen.
= kleine bijl.
—,
Zettifet,
Ze'cillar, 1.; :grantm, f.; :titer, f. = deci llare; -gram; -liter.
=
becimar = decimaal. Zecintal'brudj,
decimale, tiendeelige breuk. Zecintatifuk
= decimate voet. Zecimailtiftent, f. =
tientallig stelsel. Zeciutallnane, iv. = decimaalbalans.
= decime.
—,
Zectlite,
Ze'cinteter, f. = decimeter. beclutie'ren
beaimieren.
becifibi = beslissend, decisief.
Zed, f. —e dek, verdek; imperiale.
Zed'Ilbaffen, ut.; :butt, f.; :Watt, T. = dek llbalk; 'bed; -blad (of schutblad aan planten).
5ec'fc, —, —it = deken, dekkleed; dek;
zoldering, plafond; dak; mit einem linter ether
Z. ftecten = het met elkaar eens zijn, onder
een deken liggen; fhb nadj ber Z. ftrecten =
de tering naar de curing zetten; bie Z. fief
mix bon ben 9.Tugen = de blinddoek viel
van de oogen; tinter ber Z. = in 't geheim.
Zeclet, — = deksel, lid; dop; omslag
(eineia Zuct)W, band; dekseltje (ber 9Jloofe);
timpaan (beim ucl)bructer).
Zec'rellIbeiter, ut.; 1.; m. -=-beker met deksel; glas m. d.; wand m. d.
beeretn, fcbtv. (b.) = van een deksel voorzien;
einen b. = iem. doorhalen. beclen, fcbio. (1).) =
dekken (ben Zifcb, fur 12 $erfonen, ein 2ager,
ZruOpen, bie Soften, etc Zeficit, einen Scbabett;
gegen etivaigen Zerfuft; mit einem Zact), mit
Scbiefer u. e6 ift gebectt = de tatel is
gedekt; fief) b. = zich dekken; zich verzekeren (gegen etiv.); elkander bedekken, geheel
gelijk zijn. Zeclengemiitbe, f. = plafondschildering. berlen4oc4 = tot aan het plafond.
= dekenfabrikant; matZeclenntaiter,
tenvlechter.
f. = plafund lI schilZeclen II inciter,
der; -stuk.
— = dekker, leidekker.
Zeciter, in.
= dekkleur. Zedifeber,
=
Zectfarbe,
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dekveder (van ooren, vleugel en staart).
Zettfirtti, vernis. Zertgang, m. =
gedekte gang. Zeirgut, f. = dekgoed (fiir
Zeothiatt). Zerrmantel, m. = dekmantel,
voorwendsel, doekje voor 't bloeden. Zeclung,
m. —, —en = dekking, bedekking, zekerheid,
veiligheid.
Zeco'ruin f. = decorum: fatsoen; be? Z.
ivOren = 't decorum in acht nemen, bewaren.
becreken'bo = decrescendo.
Zecu'rie Y13. —, —it = decurie: rot van tien
mannen. Zecu'rio, m. U. —nett, —nett =
decurio: aanvoerder van tien.
—, —en = dedicatie: opdracht.
Zebilationi ,
(O.) = opdragen.
bebtite'rett,
Zebuftion' iv. --, —en = deductie, afleidend
bewijs. bebtmie'ren, icbto. (tj.) = afleiden.
befeff = defect: beschadigd, niet compleet.
Zefeit, m. --e = deficit, ontbrekende;
Z. od. Zefettlionen, m. = los, overtollig vel
(eine OucOttierfW. bcfeftib' = befeft.
Zefenfions , —, --en = defensie, verdediging. ZefenfimO'frieg, m. = verdedigingsoorlog. ZefenfimWitnie, iv. = defensielijn.
befenfib' = defensief, verdedigend. Zefettfar:
caftan& iv. = verdedigend verbond. Zeten:
fi'be, iv. = verdediging; in ber Z. breiben =
alleen verdedigenderwijs to werk gaan.
—en = verdediger.
fen'for, m.
beferie'ren, fcWro. (tj.) = defereeren; einem ben
Leib b. = iem. den eed opleggen.
= deficit: te-kort.
f.
= pas, engte.
Zeftte, Zefttee', 1.
(i.) = defileeren.
befille'ren,
befinte'ren, fcWv. (b.) = definieeren, bepalen,
omschrijven. Zefinition', iv. = definitie.
befinitib' = definitief, bepaald, vaststaand,
voor goed.
Zefraubant', m. —en, —en = bedrieger;
smokkelaar. Zefraubation', iv. —, —en =
bedrog; smokkelarij. befraubte'ren,
(4.) = smokkelen; verduisteren.
— = degen, rapier; held,
Ze' nen, m.
krijgsheld; fidj auf Z. 1c4fagen = met den degen
duelleeren. Zegenbanb, T. = degenriem.
Zegeneration', to. —, —en = degeneratie:
ontaarding. begenerie'ren, Wv. (f.) = degenereeren: ontaarden.
Zei genflfr4, = zwaardvisch. Ze'genfiiir0e,
iv. = plat van den degen. Zegengefetk 1. =
gevest. Zei gengefmtf, T. = degenriem.
ZegenlIgriff,
tn.; :rtinge,
:fttopt, m.; :1000et, in. u. = degenligevest,
-houw; -kling; -knop; -koppel e. d.
Zegrabation', iv. —, —en = degradatie, verlaging in rang. begrabie'ren = degradeeren.
= degradeering.
Zegrabie'rung,
beipt'bar = rekbaar, uitzetbaar, elastisch.
Zefm'barfeit, — = rekbaarheid, uitzetbaarheid, elasticiteit. beiynen, icbiu. (b.) =
rekken, uitrekken; verlengen; (feine forte)
uitrekken, sleepend spreken; fidj b. = zich
uitrekken, zich rekken, zich verlengen, (zich)
uitzetten, grooter worden; lang duren. Zap.
nung, iv. —, —en = rekking, uitzetting, verlenging. ZeiynungWiMen, = verlengingsteeken, circumflex.
Zet, zie Zee.
Zeit#, nt. —e = dijk, dam, wal; hoop,
stapel (turf). ZeirO'arlit, M.= toezicht op de
dijken; die met het toezicht belast zijn; dijkdijkbestuur,
verordering. Zebt'aint, f.
heemraadschap.

Teloration.

Zet011arfietter, nt.; :befthaner, m.;
= dijk Ilwerker; -schouwer; -breuk.
ZetObanint, m. = hoofd, havendam.
bei'dyn, 1*). (0.) = een dijk leggen. xci':
— = dijkwerker. ZetAerfacf),
der, ut.
f. = dijkwezen. Zeidygeib, 1. =dijkbelasting.
Zeickgefitivor(e)ner, m. = beeedigd dijkmeester, heemraad. ZelOgriiber, m. =dijkwerker.ZeiOgraf,Zei4griife,nt.—n,—n=
dijkgraaf. ZetrOlierr, nt. = eigenaar van een
dijk. beiciypfliditig = dijkplichtig. Zeirfyrat,
= raadsheer in het dijkbestuur, heemraad.
:friptlie,
Zeityllred)t, 1.;
= dijk Ilrecht; -schouw; -schout;
:fitilth
-wachter.
ZeirOjel, --n = dissel, disselboom;
kleine bijl. Zelit'felarm, tn. = disseltang.
Zeir4Je1gafiet, to. = lemoen.
m.; :Oferb, T. =
Zeir4Jeillimfen, tn.;
disselil haak; -nagel; -paard.
Zeitt i fellIfta-nge, to.; :ivagen, m. = dissel litang; -wagen.
Zeiriynfer, f. = dijkoever. Zeitt'bogt, tn. =
heemraad. Zeit4'Weg, tn. = weg langs den
dijk. ZeicOvefen, = dijkwezen, dijkbestuur.
befit (43ron. poff.) = jouw, uw; van jou, van
bad Zeitte het jouwe, uwe; bie Zeinen=
de jouwen, de uwen; bad Mein unb Zeitt =
het mijn en dijn; twin (C en. beh $rott.13erf.) =
van jou, van u, uwer. beinegiehten =
uwsgelijke. bei'netOatbett, :Wegen, um bet':
netivilien = jouwentwege, uwentwege, jouwenthalve, uwenthalve, om uwentwille, terwine van jou, van u; om jou, om u.
beiltige (tier, bie, bad) = (de, het) jouwe, (de
het) uwe; tee bad Z. = doe het jouwe, het
uwe; mein l8ttcf unb = mijn bock en
't jouwe.
— = deisme. Zeiff, in. —en,
ZeWnt10,
= deistisch.
—en = deist.
— = duvel.
Zei'gei, nt.
—n
=
decade:
tiental (in 't
Zefa'be,
bijz.: dagentiental).
— = decaeder, tienvlak.
Zefae'ber, f.
Zelallgramm, f.; :titer, f. = decalgram;
-liter.
Zeraiog', tn. —(e) = decaloog, de tien geboden. Zefa'merott, = Decamerone.
Zelameter, f. = decameter.
Zefan' = Zecbant. Zefanat' = Zecbanat.
Zefan'bria, iv. — = tienhelmigen. Zefafter',
1. = decast6re.
= afgieten, klaren.
befantie'ren, 1c0tv.
befatte'ren, fcWv. (f).) = decatireeren: (bit?,
ZuC ontglanzen, krimpen.
f. = Dekan.
— = declamatie. Zak,:
Zefiantation',
—en = declamator. befict:
ma'tor, nt.
declameeren.
mie'ren, fcWv. (ft.)
Zeriaration', —, —en = declaratie, verklaring, aangifte. bertarte'ren, fdpv. (f).) =
declareeren.
Zeftination', tn. —, —en = declinatie, verbuiging; afwijking (ber fftagnetitabet). befit,
nierliar = declineerbaar, buigbaar. Zefii:
nierliarfeit, =buigbaarheid. beffinie'ren,
fcbiv. (tj.) = declineeren, verbuigen; afwijken.
Zefoft', f. —(e)d, —e = decoctum: afkooksel,
aftreksel.
befolietie'ren, fl y . (b.) = decolleteeren.
= decor. Zeforation', iv.
Zefor',
—, --en = decoratie, versiering, (ridder)-
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orde. ZeforatiotWittafer, = decoratieschilder, decorateur. Zeforationtv ftiicf, =
decoratiestuk, effektstuk. betaratitr = decoratief. beforie'ren, fcbib. (b.) = decoreeren,
versieren.
Zefort', m. —(eA —e = korting, rabat.
befortie'ren, fcbtb. (b.) = korten, aftrekken.
Zefo'runt = Zeebrunt.
Zetret', T. —(e)?, —e = decreet, besluit.
Zerretale, f. .. lien = dekretale:
pauselijk besluit. befretie'ren, fcbiro. (b.) =
decreteeren.
Zetu'rie = Zecurie. Zetu'rio = Zecurio.
= delcredere: borg
Zetcre'bere, f. —(4),
(Z. fiir einen fteben = borg blijven).
Zetegation', iv. —, —en = delegatie. bete:
gie'ren, fc0iro. (b.) = delegeeren: afvaardigen;
overdragen.
Zetrter aa 0 ence = Delftsche fayence.
—, —en = deliberatie.
Zettberation',
betiberte'ren, fcbto. (b.) = delibereeren, beraadslagen.
= bettrat' = delikaat, lekker; lastig. Zetitaterfe, tn. —it delikatesse,
lekkernij. Zelifaterfentytnbtung, tn. = delicatessenwinkel.
Zetift', T. —(e) —e = delict, vergrijp, misdaad. Zetinguent', m. —en = delinquent:
misdadiger.
Zeti'rittm, T. —(eA ..riett = delirium: waanzin; Z. tremetth = delirium tremens.
betialiitY = delicieus, heerlijk, kostelijk.
= delcredere, borg
fiir
Zelfre'bere,
einen fteben).
—n
=
kuil,
inzinking.]
[Zetle,
dolfijn.
—e
ZettAins , nt.
berotolit
Delphisch.
= delta.
Zeta, T.
bem = Dade Sing. von ber.
Zemagog', m. —en, —en = demagoog, yolksleider. Zentago'nenfietle, iv. = demagogenvervolging. Zemanogie, — = demagogie.
tientano'nifit = demagogisch; bemagogifcbe
revolutionaire woelingen.
Umtriebe
Zentant = Vamant.
ZemariatiotOlinte, tn. = demarcatielijn,
grenslijn.
bemaele'ren, fcbtro. (b.) = demaskeeren: ontmaskeren.
Zementi' (spr.: .. via), T. —(u),
logenstraffing. bementie'ren, fcbtri. (b.) =
dementeeren.
bem'entfpreitettb = dienovereenkomstig,
daaraan beantwoordend. bemgentiii; dienovereenkomstig. diensvolgens, dies.
zijn ontfeine Z. geben
Zentiffion',
slag nemen, zijn ambt neerleggen.
bem'men, fcbib. (b.) = brassen, slempen.
diensvolgens, dus, bijgevolg, derbent'naM
halve.
benti nacilft = binnenkort, eerstdaags; daarna.
bemobilifie'ren, fcbim (b.) = demobilizeeren:
afdanken.
Zemotrat', in. —en, —en = demokraat.
= demokratie. bentotra':
motratie',
Web = demokratisch.
Zentariti , in. = Democritus, die om alles lacht.
bemotte'ren, fcbiv. (b.) = afbreken, slecliten,
demolieeren.
bentonetifie'ren, fcbib. (b.) =demonetizeeren:
(munten) aan den omloop onttrekken.
Zetnonftration', iv. —, —en = demonstratie:
bewijsvoering; schijnbeweging in den oorlog.

benumb,

bemonftratib' = demonstratief: aan- of bewijzend; duidelijk. Zemonftratiblum), 1. —t,
..ba = aanwijzend voornaamwoord, demonstrativum. bentonftrie'ren, fcbiro. (b.) = demonstreeren.
Zemoratifation', — = demoralizatie : verslapping. bentoratifte'ren, fcbtti. (l.) = demoralizeeren.
bem'uneraditet, bentlingeaMtet =niettegenstaande (dat), des ondanks, in weerwil daarvan.
Ze'ntut, te. — = deemoed, ootmoed, nederigheid. beimiitig = deemoedig, ootmoedig,
nederig. beittiitigett, fcbtb. (b.) = verootmoedigen,vernederen.Zelniitigung, —, —en =
deemoediging, verootmoediging, vernedering.
ZeintutPftan3e, = zinkruid. be'mutholt =
ootmoedig.
bem'aufolge = dientengevolge.
ben = Acc. Sing. cc. Dat. Plur. von bet.
—e = denarius: een munt,
Zenar', m.
penning.
Zenbrif, m. —en, --en = dendriet: boomsteen.
Zenbrolitty, m. —en, —en = dendroliet:
versteende boomstam. Zenbrotogie, — =dendrologie : boomkunde.
belten = Dativ Pt. von bet (bem. Iron.).
ben'geln, fcbib. (b.) = slijpen, wetten, hameren,
haren (de zees scherp maken). Zen'gelitot,
m. = haarspit. Zen'getftoct, m. = strekel.
= denkwijze. bent'intr = denkZenVart,
baar. Zent'buct), T. = agenda.
ben'ren, unr. (b.) (inb bacbte; biicbte; gebacbt) =
denken; meenen, gelooven; van plan zijn;
-kb babe bin unb ber gebacbt = ik heb gedacht
en gedacht; fcb biidjte gar! = wel zeker! och
kom! auf etiv. benfen = over iets denken,
iets in den zin hebben; tvo benfen Sic bitt?=
wat denk je wel? nidjt baron 5u beaten! =
(er is) geen denken aan! bet fftenfcb benft,
Gott tenft = de mensch wikt, God beschikt;
gebacbt, getan = zoo gedacht, zoo gedaan;
[mit benft = mij heugt]; flit = zich denken, zich voorstellen; bad bliitte icb mit nicbt
gebacbt = dat had ik niet verwacht; icb benfe
mit nicW 0;316 babel = ik denk daarbij aan
geen kwaad ; benfen Sic ficb nut ! = stel u
eens voor! bad fann man ficb b. ! = dat is te
begrijpen! of: dat kan men zich voorstellen!
Zettler = denker. bent'fatiig = in staat om
te denken. Zettflat)igfeit, Yu. = denkver= vrijheid van
mogen. Zent'frettieit,
=
denken, van gedachte. Zent'fraft,
= leer van het
denkkracht. Zenfle4re,
denken.
=
:faute,
Zent'llmat, f.; :miinae,
gedenkilteeken, -penning; -zuil.
to.; :fortut, tn.; :ftein, m. =
gedenk II schrift ; -spreuk (of: kernspreuk);
-steen.
^enf'ftiict, f. = gedenkstuk, gedachtenis, sou= denkoefening.
venir. Zentiibung,
Zen'tunOart, = denkwijze. Zent'ber:
miigen, = denkvermogen. bettriviirbig =
gedenkwaardig, heuglijk. ZennViirbigfelt,
to. = gedenkwaardigheid, heuglijkheid. Zettrt
f. = gedenkteeken. Zent'Acit,
=
gedenktijd, merkwaardige tijd. ZenNettet,
= memorandum; scherpe les, afstraffing,
einem einen Zenf6ette1 geben, anbiingen = iem.
een les, iets geven, dat hem heugen zal.
bean = want; dan, toch; dan, als;
fei bent,
baf = tenzij.
bettltoc# = nochtans, toch, evenwel.
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bentat' = dentaal : tand... Zentiff, tn. —en,
— en = dentist, tandarts.
ZenuttAtanf, m. —en, —en = denunciant:
aanbrenger, verklikker, aanklager.
Ate'ren, fcbtu. (0.) = denuncieeren.
ZePartentent' (spr.: .. ma), f.
departement.
ZePenbett3', to. —, —en od. —ien = toebehooren.
—, —it = depéche. bepefitie':
ZePe'fr4e,
ren, fcbtv. (b.) = depkheeren, depkhe zenden.
..nentien = deponens.
Zettolten, 1.
Zeponent', tn. —en, —en = deponent, wie
iets deponeert; getuige. bePonie'ren, fcbru.
(b.) = deponeeren; getuigenis afleggen.
Zeportation', tn. —, —en = deportatie: verbanning. beportle'ren, fcbto. (b.) = deporteeren: verbannen.
--e = depoZeptifitar', Ze0ofititr', tn.
sitair: opnemer van een depozitum. Zoo:
= depozitobank. Zeptifilen:
ftlenbattf,
Retber, 44. = gelden in depozito. Zepowten:
= depozitokas. Zel)oftto irtunt, f.
faffe,
..rien = depot, bewaarplaats. Zeptt'fi:
tunt, f. „ten = depozitum: het in bewaring gegevene.
(b.) = depossedeeren;
be0offebte'ren,
uit het bezit zetten , ontzetten.
depot,
—g
ZePOV (spr.: ..po), f.
depozitum.
ZeOtitt4atter, m. = depositohouder.
—, —en = depressie.
Zepreffion',
ntie'ren, fcbto. (b.) = deprimeeren : neerslaan,
ontmoedigen.
Zeputatf, f. —(eA —e = toekomend deel.
ZePutntiow, —, —en = deputatie. bepu:
tie'rett, fcbto. (b.) = deputeeren : afvaardigen.
ba0 = de, het; die, dat; degene,
ber,
diegene, hetgene, datgene.
berctngte'ren (spr.: ..zji..), fcbtu. (ti.) =
derangeeren.
ber'art = zoodanig, zoo, zoozeer. ber f ortig =
zulk, dergelijk, zoodanig.
stevig, krachtig, vast, Oink, ruw, hard,
berü
plomp; eine berbe 2iige een grove leugen;
ein berber Spaf3 = een ruwe grap; einem b.
bie alabrbeit fagen = iem. flinkweg de waarheid zeggen. Zerbi4eit, to. --, —en = stevigheid, degelijkheid, kracht, ruwheid, lompheid.
eens, eenmaal (in de toekomst).
bereinft'
berein'ftin = toekomstig, later.
be'rett, Gen. von bie = dier, haar; er, ervan;
wier, waarvan.
be'renttiatben, be'rentfuegen, tun be'rent:
Witten = om hunnentwille, om hun, om hen;
om wie.
be'rer = Gen. P1. von ber(ienige)= dergenen,
bevrieftcat = zoodanig. [van hen.
bergtehten= dergelijk(e), zulk(e); als, zooals.
er'ittttben = begraffd.
—, —en = derivatie: afleieribation',
be(n) =
.. be
ding. Zeribati`bum, f.
afgeleid woord.
ber'ienine, biejenige, baOlenige = degene,
diegene (het-, dat-), die, hij, zij, dat.
[ber'tei = bergteicben. ber'nutteinft = bereinft.
ber'matett = tegenwoordig, thans. berlita:
rig = tegenwoordig, hedendaagsch.]
ber'ntafott = in die mate, zoozeer, zoodanig.
bernta f tifct) dermatisch: de huid betreffend.
Zerntatotonte, to. = huidleer.
[be'ro, = uw; zijn, haar. be'ro4aftlen,
:lumen = bed batb.]

beterminieren.

berfel'be, bieferbe, baiMerbe = de-, die-,
het-, datzelfde; deze, die, dat; hij, zij, het.
berfetbe.
berfetInge
berWeile(n) = onderwijl, ondertusschen,
terwijl.
Zer'Ittifc4, en. —0, —e = derwisch: Mohammedaansch bedelmonnik.
ber'aett = thans, destijds. beraetlia = hedendaagsch, tegenwoordig, toenmalig.
be0 = Gen. von ber u. ba a .
ZeO, f. — = des (muzieknoot): d-mol.
beOationie'ren (spr.: .. woe ..), fcVo. (b.) =
desavoueeren: verloochenen.
Zefcenbettf, m. —en, —en = afstammeling.
Zefcenbettaf, tn. — = afstamming.
—e = dezerteur. befer:
Zeferteur', nt.
tie'ren, fcbto. (b.) = dezerteeren. Zefertion',
tn. — = dezertie.
bWfalW = in dat geval. bO'falifig = mogelijk, eventueel.
[beOglei'diett = bergteicben = desgelijks, evenzoo.]
belyttfl = derhalve, dus, daarom.
Zefiberaf, f. —(eA —e = desideratum: vereischte; gebrek.
Ze,Mnfertion', to. —, —en = desinfectie: ontsmetting. bOittfi3te'rett, fcbto. (b.) = desinfecteeren.
befolaf = dezolaat: eenzaam, verlaten, treurig.
ZeOorganifationi, — = desorganizatie:
ontbinding, oplossing. bNorgnitifie'rett, fcbtu.
(b.) = desorganizeeren.
beftleftieri tir# = minachtend, oneerbiedig,
geringschattend.
befperat' = desperaat, wanhopig.
ZefOot', m. —en, —en = despoot. befpolifit =
despotisch. ZeipotiOlnuO, m. = despotisms.
berfen= Gen. von ber u. berfenthathett,
berfenttueuen, urn berfentthitten = deswegens, weswegens; om diens of om wiens
wille. berfenungeaMtet = desondanks, desniettegenstaande.
= dessert.
Zefferf (spr.: dessër), f.
Zefferftetter, m. = dessertbord.
= dessin,
Zeffin' (spr.: dessM), 1.
teekening, monster.
befriialb = b0batb.
—e = destillateur.
Zettiffateur',
= destillatie; destilleerderij.
Zeftittatiote,
befttitte'ren, fcbto. (b.) = destilleeren.
m.; :Nom, en.
Zeftiltier'llgefiifb f.,
= destilleerlivat; -helm; -kolf, e. d.
n.
be'fto = des te, zooveel te; b. beffer, b.
fcbtimmer.
beftruitib' = destructief: te-niet-doend, verwoestend.
befutto'rifM = veranderlijk, op een ander
onderwerp overgaand.
bWittenen, um beOluiffen = derhalve, daarom, deswegens.
Zetattententi (spr.: ma), f. = detachement. betaMie'ren, fcbto. (b.) = detacheeren.
= detail.
Zetait' (spr.: detaj), f.
=
Zetairtianbei,
Zetairgefttitft,
taljie .),
kleinhandel. betaillie'ren (spr.:
fcbto. (b.) = detailleeren; in 't klein verkoopen.
etalitiff, m. —en, —en = kleinhandelaar.
= detective.
Z.,eteftiln, in.
verslechteren.
beteriorie'rett, fano. (b.)
beterminatitydeterminatief, bepalend; bedetermislist. beterntittie'ren, fcbto. (b.)
neeren,
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en = detonatie: ontploffing, valsche toonaangeving.
bettcht (bfinfen).
—e = duit.
Zeut, nt.
[Zelete =
Zentetel t , —, —en = gewrongen verklaring, spitsvondigheid, haarklooverij. beustelit,
1cOio. (4.) = spitsvondig, kleingeestig uitleggen.
belt:tett, fc4ir. (4.) = duiden, -verklaren, uitleggen; auf etiv. b. = lets aanwijzen: lets
aankondigen, op lets wijzen. Zeit'ter,
— = haar= uitlegger. Zent'ter, m.
kloover.
duidelijk,
klaar,
helder.
beultir4 =
= duidelijkheid.
fell,
betttfit = Duitsch; bad ZeutfcOe Neic4 = het
Duitsche Rijk; bet Zeutfdie, ein ZeuticOer =
Duitscher; ber Zeutfc4e erben = de Duitsche
Orde; bie beuticOe SpracOe = de Duitsche taal;
b. finec4en = Duitsch spreken; b. mit einem
reben ronduit met iemand spreken (good
Hollandsch met iem. spreken); er terra
Zeut1c4 = hij leert Duitsch; auf beuticO, im
Zeutfdien = in 't Duitsch; op z'n Duitsch.
Zeittfit*it, iv. — = Duitschheid, Duitscherschap, Duitsche card of karakter. Zeittfitsz
= Duitschland. ZeutfrkVottr,lanb, f.
= Duitsch Lotharingen. Zeuttrir:
rittflett,
itteifter, nt. = Grootmeester der Duitsche
-= ZeutfcOOeit.
Orde. Zetttfifyttint, f.
Germanomanie.
—
en
=
duiding,
uitlegging,
—
Zettsttmq,
verklaring , I beteekenisj.
= het buiten-koersZebotbation',
stellen (van geld).
--n = devies, lens; wissel.
Zettije,
= devolutie: overdracht.
Zebolution',
betwt' = devoot, vroom, onderworpen. Zebu::
= devotie, vroomheid, ondertion', in.
worpenbeid.
= Dey (van Algiers).
`CO, nt.
= December.
Zeaent'ber, m.
be3ent s = decent: welvoeglijk.
= decentralizatie.
Zeytttrafifatiott',
= decentie: welvoeglijkheid.
Ze3ett3', tn.
beaintie'ren, fci-o. (0.) = decimeeren: tienden.

bql. = bergteicben.
b. t). = bad Oeif3t = dat wil zeggen (d. w. z.).
b. 1. = bad ift.
biabolifit = diabolisch.
—e = diadeem.
Ziabent', f.
Zianno'fe, —n = diagnoze: ziekteherkenning. bialptofie'ren, fdilro. (0.) = de diagnoze stellen. bianttoltifc4 = diagnostisch,
tot de diagnoze dienend. biagnoftige'rett,
fditn. (O.) = de diagnoze stellen.

bingo-tie = diagonaal: schuinloopend. Ztago:
--n = diagonaal. Ziagramtw, f.
mile,
e = diagram, ontwerp, meetkundige
figuur.
nt. —(e)6 U. —en, —(e)n
diaken.
Ziatottat', f. = ambt (of woning) van een
diaken. Zictrottiffe, Ziatottiffitt, --n
(--, nen) = diakones. Ziarotti1Jettatiftatt,
in. = diakone.9:senhuis. ZialontO, in. =
diaken.
diacustiek: leer van de
Ziaftti ftif,
geluidvoortplanting.
—(e)6, —e = dialekt: tongval,
Ziateft',
gouwtaal. Zintertit, iv. -dialektica:

kunst van het logisch disputeeren. bialef':
tifrt = dialektisch.
--e = dialoog: samenspraak.
Ziatog', m.
biato'nifit = dialogisch, in gesprekvorm.
5iamant', m. --en, —en = diamant.Zinutattt'=
atOgabe, = diamantuitgaaf, uitgave met
zeer fijnen en sierlijken druk en van klein
formaat (Ziantant'format). biaman'ten =
diamanten. Ziautan'tettbort,
= :-.Putner.
Ziamant'griffel, m. = glazenmakersdiamant.

;
Ziamant'llgrube, ; :tianbler,
f. u. d. = diamantilmijn, -handelaär, -poeder, e. d.
Ziatitant'ftrattti, m. = trilnaald, tremulant,
aigrette.
— = diameter. biametra,
Ziremeter, m.
biatttetrifr4 = diametraal.
Zintinfolf, 1. = diapason: omvang
van stem of muziekinstrument; stemvork,
toonhoogte.

bialAan' = doorschijnend.
relett = diaeresis.
Zia're1W,
diarium: dagboek.
Zia'riuttt,
— = diarrhee.
ZiaryfOe' (spr.: ..rec),
Ziiit', in. — - dieet, leefregel; zittingtijd
van de kamers. biat' = dieet, volgens leef—e
regel: b. teben. Ziatar', m.
surnumerair, tijdelijk aangestelde. Zialett,
3t. = extra dagloon, reis- en verblijfkosten.
— = gezondheidsleer.
biatuItiff0 = diatonisch: volgens de gewone
toonladder; biatonifc4e Grata = diatonische
toonladder.
—n = diatribe: smaadschrift.
Ziatrille,
bidj (Ace. von bit) = jou, je.
dicht,
dik,
vol, dicht opeen; b. an,
birbt =
tiegen = nauw sluiten.
= dichtsoort.
Zit'art,
-- - dichtheid.
Zietrte,
birO'tett, fcOiv. (4.) = dicht maken, dichten,
breeuwen; dichten, verzen maken; verzinnen,
uitdenken; rein Zic4ten unb Zractiten = zijn
=
denken en streven. Zirlyter, m.
dichter. Zirlyterilaber, W.; =fetter,
=
dichtilader; -vuur.
dichterlijke
vrijheid.
ZiMlerfreitieit,
dichtgave;
1-13.
idrterilnabe, iv. ;
-vuur.
biOteriftt, = dichterlijk. Zittiterting, m.
—e = pruldichter, rijmelaar, poetaster.
, Zicf)terbortt, m. =
Zirkterotelte,
dichterbron, hengstebron, Hippocrene. Zit0',
- dichterros, Pegasus. ZirWter:
terrofi,
=
Wert, = dichtwerk. Ziitti gattioto,
dichtsoort.
kalefaathamer, breeuwZhttlianttner, tn.
hamer. Ziriginit,
iv. =
,
dichtheid.
=
dichtkunst.
W.
111E04mm
Zittti fttuft,
—, —en = dicht, gedicht, dichtwerk, poezie;
verdichting, verzinsel. Zir4ititttOart,
-=
dichtsoort.
werk om to kalefaten.
ZiMtiverg, f.
bid = dik, zwaar, omvangrijk; gezwollen; dicht;
drabbig; zat, dronken; bad bidfte tube fommt
noct = de laatste loodjes wegen het zwaarst,
het einde draagt den last; er Oat bide °Oren =
hij is Oost-Inchsch doof; burt4 bid unb biinn =
door dik en dun; er Oat e (fauft)bid tjinter
ben COren - hij heeft ze achter de mouw;
jeV flub fie bide irettnbe = nu zijn ze dikke
vrienden; (ficO) mit etio. b. tun = zich dik
maken met lets, met jets pronken; idj Oabe
e6 b. = ik ben 't zat, moe.
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bittilarmig ;
; :battebig ; :beinig u.
= dikflarmig, -wangig; -buikig; -beenig.
= dikke darm.
Zlitbartn,
Ziefe, = dikte, zwaarte, zwaarlijvigheid,
opzwelling, drabbigheid, dicbtheid. birtjeltig =
dikhuidig, ook fig. bittiftiiifig = drabbig, dik.
Zirts fAuter, m. —t, — = dikhuidig dier.
bidViutig = dikhuidig.
kreupelhout, struikZieftdit, f. --(e)4, --e
gewas, hakhout, dichthout.
Zittfopf, m. =.= groot hoofd, dikkop.
foy fig = dikhoofdig; stijfhoofdig bittlaubig =
dichtgebladerd. bittleibig = dik-, zwaarlijvig;
dik-, zwaarlijvig. Zirti feibigreit, in.
lijvigheid;
bittinajig, :nafig = met
een dikken netts; trotsch. Zittluer,
--t,
= druktemaker, pocher. Zirttuerei', in. =
= dikbuik,
druktemakerij. Zittloanft,
dikbast. bidloanftig = dikbuikig.
to =
Zictat' = Ziftat. Ziclunt, 1. —(t)
dictum, uitspraak.
=
didaktiek,
onderwijskunst.
Zibatlit,
—b, — = didakticus. bibat':
Zibartiter,
Wit = didaktisch.
ZibaOtai lia u. ..tiett, 43t. = didaskalien:
berichten en mededeelingen over tooneelzaken.
bie (ber).
Zieb, m. —(e)t, —e dief, gauwdief; Ode=
genheit macht Ziebe = de gelegenheid maakt
den dief; hie fieinen Ziebe hangt man, bie
groten tact man taufen = de kleine dieven
hangt men op, de groote laat men loopen.
dieverij, diefstal.
Zieberei', iv. —, —en
Zie'beCbanbe, lo. ; :brut, ; :geficbt, f-;
:laterite, in. u. a. = dievenlibende; -gebroed ;
-gezicht; -lantaarn e. d.
= lange vingers. Ziebe4:
zielieOfinner,
1. = gestolen goed. Zieibet4ittfetn, lat. =
Dieveneilanden, Ladronen.
—, —nen = dievegge. bieibitcb =
Zie'bin,
verdiefsch, diefachtig; heimelijk; b. fact
draaid koud. Ziebjtabt, in. —(e)4, ftahle =
diefstal; Z. mit t ittbruch = diefstal met
(in)braak.
bielenige (berienige).
deel, plank; voorhuis;
Ziele, in. —, —it
houten vloer; dorschvloer, deel; [fiibb : houten
bevloeren (met
zonder.)
icbiro. (h.)
planken).
—n =
Zie'men, in. —4, —; Ziente,
hoop gemaaid koren (noordd.)
bienen, fchin. (h.) dienen, in dienst (in het
leger) zijn; einem, bem Staate, ber Zentofratie
b. = iemand, den staat, de democratie dienen;
fief einem b. = bij iem. in dienst zijn ; bei ber
kabatterie b. bij de cavallerie dienen; ein
Stuhl bient mum Siten = om op to zitten;
bat bient au nichtt = dat client nergens toe,
is onnut; tat bir bat aft earitung bienen =
laat u dat een waarschuwing zijn; biet biene
mur %ntinort dit diene als antwoord; inomit
fann ich ZOtten b.? = waarmee kan ik U van
dienst zijn? of wat mag ik u aanbieden? bamit
ift mir nicht gebient = daarmee ben ik niet
gediend; ich inerbe ihnt gehiirig barauf b. =
daar zal ik hem behoorlijk op dienen, bescheid
geven; mu b. ! = tot uw dienst; einb nub
Vetter bienenb = wind en weer dienende;
nientanb faint 61-net tfjerreit b. = men kan geen
twee heeren tegelijk dienen.
Zie'ner, —t, dienaar, bediende,
knecht; Z. bet giittlichen eortet = bedienaar
des Evangelies; ftummer Z, = stomtneknecht,
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een
dientafeltje; einem einen Z. madjen
buiging voor iem. maken. Zic'nerfebatt, =
de bedienden, personeel. Zie'nertrofi, in.
bediendentroep.
bien'ticb = dienstig, nuttig, geschikt; ber
Oefunbheit, einem b. = goed, nuttig, dienstig
voor de gezondheid, voor iem.; ich tjatte, finbe,
erachte et fiir b. = ik acht het dienstig, noodig...
Zienft, —(e)4, —e = dienst, beleefdheid,
verlangen, werk, arbeid, betrekking, plants,
dienst; (ben) Z. haben = dienst hebben; in
Z. gehen, treten = in een dienst gaan; Zienfte
nehmen = dienst nemen, in dienst gaan; in
jemanbt Zienftert ftehen = bij iemand in dienst
zijn ; et fteht jcimen mu Zienften = het is tot
uw dienst; luat fteht mit Z5'hren Zienften od.
Z5'hnen mu Zienften? = wat is er van uw dienst'?
ich ftetje mu Z5'hren Zienften = ik ben tot uw
dienst; einem einen Z. erineifen iem. een
dienst bewijzen, doen; bat faun nod) gate
Zienfte erineifen (teiften, tun) = dat kan nog
goeden dienst doen; feinen Z. berfehen (tun,
berrichten) = zijn dienst waarnemen ; bie Oefite
berfagen ihnt ben Zienft = zijn beenen weigeren hem den dienst; einem ben Z. (auf)filn=
bigen iem. den dienst opzeggen; einem auf
ben Z. fauern (Offen, ivarten) = op iemands
werk een oogje houden ; ein General auter Z.
(a. Z.) = een generaal op non actief. Zienfr:
door krijgsdiensten verkregen
abet, m.
adel, zwaardadel.
Zien4lag, m. —(e)t --e = Dinsdag; (bet)
Zienttag4 = (des) Dinsdags.
Zienft'atter, f. = diensttijd, ancienniteit.
Zienft'anerbietung, tn. = dienstaanbieding.
bienfrbar dienstbaar, dienstig, onderdanig;
gedienstig. Zienft'barteit, in. = dienstbaarheid, afhankelijkheid. bienft'beftiffen = gedienstig, dienstvaardig, dienstwillig. Zienft':
bebiirbe, = de bewindvoerders, bevoegde
macht. bienft'bcreit = dienstwillig. Zienft':
tote, m. = dienstbode. Zienft'briet, m.
aanstellingsbrief; dienstbrief; dienstgetuigschrift. Zienft'burb, f. = dienstboekje, livret.
Zienft'elb, m. = diensteed, ambtseed, eed van
dienstijver.
getrouwheid. ZienWeiter, m.
bienffeifrig dienstij verig ; gedienstig.
Zienitr enttaffung, = ontsla g uit den di enst.
bienifergeben = in den dienst opgaand.
Zienft'facb, = tak van dienst. bienft':
fiibig bekwaam. geschikt voor den dienst.
Zienft'fit4igielt, in. = geschiktheid voor
den dienst. bienftlertig = dienstvaardig.
bienft'frei = vrij van den dienst. bienft':
babenb = dienstdoend, van dienst. Ziettft':
berr, m. = meester, heer, patroon. Zienft':
teiftung, = dienstbetoon. Zienfrteute,
g3t. = bedienden, ondergeschikten. bienft':
tilt) = ambtelijk, officieel, dienst
100 zonder, buiten dienst. Zieuftlithb:
Men, 1., :mob, in. = dienstmeisje, -meid,
-maagd. 5ienft'mann, m. = (=mannen,
dente) = vazal, man; (=manner) = besteller.
bienfrntiiffig = volgens den dienst of bet
= dienstreglement. Zienft'orbnung,
voorschrift, reglement. Zienit'Oerfonat, T. =
to. = plicht,
dienstpersoneel.
di en de dienst meebrengt; dienstplicht.
Pfild)tig = dienstplichtig. Zienft'far4e,
dienstkleedienstzaak. Zienft s trarbt, to.
ding, uniform. bienftluenb = dienstdoend,
van dienst. biettft'unfiibig, :untaugtitb
ongeschikt voor den dienst. Zienit'berbiiit:
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1. = dienstbaarheid, betrekking. Ziertft':
boll, 1.
bedienden, (dienst)boden. bienft':
= in strijd met den dienst. bienft':
Winn dienstwillig. Ziettft'hiotly, =-dienstweek, de week. Zienfrivoiptung, =
dienstwoning. Zienfraeit, in. = diensttijd;
feine Z. au6batten
zijn tijd uitdienen.
Zienft'31oeig, m. = tak van dienst.
= dit.
dezelfde, zij.
bierabe
biefer (biefe, biefe6 od. bie6)
deze, dit; b.
unb fever = deze en gene; de drommel.
bie0, s falf= in dit geval; toen. bietqiif)rig= van
dit jaar. bie4'mal = dezen keer. biWmafig =
van deze keer. bic ,S sfeit mit Gen. = aan
deze zijde, aan dezen kant. biWeitin
deze, aan of van dezen kant. bic s fe-10 =
aan dezen kant.
I. Zierrick nt. = Diederik, Dirk.
II. 5iefrir4,
—(e)6, —e = steeksleutel,
looper.
daar,
dewijl;
terwij1.]
[blettleiff
Ziffamation', —, —en = laster, eerroof.
biffamato'rifc4 = lasterlijk. biffamie'ren,
fcbiro. (b.) = belasteren.
Zifferentierecbming, = differentiaalrekening. Zifferentiartarif, f. = differentieel
tarief. Zifferential'Aoti, m. = differentieel
recht. bifferentile'ren (spr.: .. tsi-ieren),
bifferettAie'ren, fcbin. (b.) = differentieeren.
Zifferett4', —, —en = verschil, rest, anderscheid; oneenigheid. Zifteretta'aeffbitft, f. =
differentiehandel.
bifferie'rett, 1(0). (b.) = differeeren, verschillen.
bifform' = misvormd. iv. —,
—en = misvormdheid.
tilftetn.
bifleftt
bigerte'rett, fcbtn. (b.) = digereeren: verdeelen ;
oplossen, verteren.
Zigelten, 3t. = digesta, digesten, pandecten.
Zigeftiorr, nt. —, —en = digestie: vertering.
bigeftiir = digestief: de vertering bevorderend.
Zinitalitt', 1. —(e)6 = digitaline (uit het vingerhoedskruid getrokken).
Zignitar', m. —(e)6, —e = dignitari(u)s:
waardiheidsbekleeder.
—, —en = digresse: uitweiding,
Zigreffton',
afdwaling.
Ziftat', 1. —(e)6, --e = dictaat, dictee.
talor, m. —6, —en = dictator, tijdelijk
alleenheerscher. bittato'rifit
dictatorisch.
Ziftatur', to. —, —en = dictatuur.
dicteeren. Ziftion',
birtie'ren, fcbin. (b.)
— = dictie: wijze van uitdrukken.
Ziftioniir', 1. —(e)6, —e = dictionnaire.
= uitstellend, vertragend, dilatorisch.
—ta = dilemma:
1.
moeilijke keus uit twee, klem.
Zifettant', in. —en, —en = dilettant, amateur.
Zifettanti4Inu4, m. = dilettantisme.
—n =
Zifigenrce (spr.: dilizjdse), iv.
diligence.
m. —(e)6, —e = dille (een welriekend
kruid). Zirtenat, 1. = dilleolie.
= Zilfte.
Zifubiaf'bitbung, diluviale vorming.
bilubicenifit = diluviaansch. Zifttlifunt, I.
—(6) = diluvium.
Zimenfion', tn. —, —en = dimensie: afmeting.
biminutib' = verkleinend. Ziminutitr(unt),
1. —(6), .. na u. .. ben diminutief: verkleinvorm.

Zintiffion', tn. —, en = demissie : ontslag.
Zimiffiottiir', m.
—e
demissionair,
demissionaris: die zijn ontslag neemt.
Zitter (spr.: dine), f. —6, —.6 = diner,
middagmaal.
Zino, f. —(e).6, —e (eenigszins minachtend) —er = ding, zaak, voorwerp, wezen;
[rechtbank, vergadering]; bet alien Zin=
gen = voor alles, in de eerste plaats; guter
tinge rein = welgemoed, opgeruimd zijn, in
zijn schik zijn; bah gebt nicbt mit recbten Zitt=
gen au = dat is niet in den hack; unberri=
teter Zinge = onverrichter zake; jebe6 Z. tat
feitte Veit = alles heeft zijn tijd; gut Z. MU
QBeite baben goed werk kost tijd; after
guten Zinge finb brei = alle goede dingen
bestaan in drieen; Me artigen Zinger! = wat
een aardige, lieve kinderen!
leveringscontract.
Zinff(e)brief, m.
Zin'aehteit, 1.
— = dingetje, beuzeling;
persoontje, kind.
bitt'llett, ft. u. fcbin. (b.) (icb [bang u.] bingte;
bing(e)te; gebungen
gebingt)
(einen
better, einen Viirber) huren, in huur nemen;
bespreken; dingen, afdingen.
bingleft macben = gevangen nemen.
cleric*, f., Zittre4of, m. = dingbank.]
bittaliM = zaken betreffend. ZittO'bo, m.
f. Dinges. Zing&firften, 1. = Dinges,
Nergenshuizen. Zittftluort, f. = zelfstandig
naamwoord.
binie'ren, fcbtn. (b.)
dineeren.
m. —6 = spelt.
5in'te =
m. —en, —en = diocezaan, die tot
een diocees behoort. Zlij ceje, —n =
diocees: kerspel, kring.
biontyfifch = Dionysisch: tot den dienst van
Dionysos (Bacchus) behoorend.
Ziora'ma, f. —(6), ..men = diorama: kijkspel.
ZioMu'rett, $f. = Dioskuren, zonen van Zeus:
Castor en Pollux.
Zi0fAcrili4, to. — = diphtheritis. bito4t4erilifM = diphtheritisch.
ZiPfytOong, m. —(e)6 u. —en, —e(n) = tweeklank.
ZiPlonf, 1. —(e)6, —e = diploma, brevet,
oorkonde. ZiOlomat', tn. —en, —en = diplomaat, staatsman; slimmerd. ZipiontatiC,
tn. = diplomatie. =
diplomatica, oorkondenleer; leer der diplomatie. biptomalifc# = diplomatisch.
bir = (aan) jou, (aan) u.
Zirectriice, tn. —, —n = directrice.
bireft' = direct, rechtstreeksch, rechtuit, onmiddellijk. —, —nen = directie.
Zirator, m. —6, —en = directeur, leider,
hoofd. Zirefloramt, Zireftorar, 1. —(e)6,
—e = directeurschap, directoraat. biretto:
riot' = directoriaal. Zirertorin,
—,
—nen = directrice. Zirefto g rium, f. —(6),
rien = directorium, bestuur, directoire.
Zirigent', m. —en, —en = dirigent, directeur. birigle'ren, fcbtu. (b.) = dirigeeren,
leiden.
deem, meid.
—n
Zir'ne,
= dis (muzieknoot): d-kruis.
ZW, 1.
iOciplin' 2C. = Zi6aiptin 2c.
= disharmonies wanklank,
ZiatarmØttie,
oneenigheid.bit4Oarmoltif dj = di sh armonis ch
diejunctief: scheidend, uitsluibiOuttftib'
tend.
Ziaatte, m. —(e)6, —e = distant: bovenstem.

ZWantifiite.

139

m. =
Zinant'llfliite, in.; :geige, in.;
discant!ifluit; -viool; -sleutel.
binotttle'ren, fcbin. (b.) = disconteeren.
= disconto.
fon'to, m.
Zi#'10 =
ZWirebit, nt. = discrediet, slechte naam.
biOirebitle'ren, fc03. (tj.) = discrediteeren.
biRret' = discreet: bescheiden. ZiMretion',
in. — = discretie: stilzwijgendheid, bescheidenheid. bieretionite = discretionair: eigendunkelijk, aan eigen goedvinden overgelaten.
biRurie'ren, fcbin. (b.) = discoureeren: spreken over. Ziaur#', m. —e discours,
gesprek, onderhoud. bieurfily = discursief:
gesprekwijze.
m.
= discus: werpschijf.
—, —en = discussie, geschilZiauffion',
voering. biMutie'ren,
(b.) = discuteeren, uiteenzetten.
Zi#loTation', in. —, —en = dislocatie : verzetting, ontwrichting. bi#to3ie'ren, fcbin. (b.) =
disloceeren.
biOntrat' = ongelijksoortig, disparaat.
—e, ZiOenfation',
ZiOnn#', m.
—, —en = dispenzatie: ontheffing.
fie'ren, fcttt. (b.) = dispenzeeren: kwijtschelden.
ZiOlerfion',
—, —en = disperzie: verstrooiing.
Zi0Pottent', m. —en, —en = disponent: beheerder. biOnnti'bet = disponibel, beschikbaar. biOionie'ren, fcbin. (tj.) = disponeeren
(fiber etiv.); pt etin. nidjt bi4ontert Fein =
niet gestemd zijn voor of tot iets. Zi#Ooft:
film', iv. —, —en = dispozitie, beschikking;
schikking; 6 ftebt our Z. = het is ter beschikking; feine Zi4ofitiottett treffen = zijn
beschikkingen maken. biOofitiotaYfii#ig =
gerechtigd om to beschikken; mondig.
—e = dispuut, redetwist.
ZIOntt', m.
ZiOnztation',
—, —en = disputatie.
bfOutle'ren, fcbiro. (tj.) = disputeeren.
—e
Ziffen0', in.
dissensie: meeningsverschil. Ziffen'ter, en. — = dissenter,
andersdenkende (in Engeland ieder Protestant
die niet Episcopaal is).
Ziffertation', tn. --, —en = dissertatie : proefschrift, verhandeling.
Ziffibenr, en. —en, —en = dissident: andersdenkende.
ZiffonanA',
—, —en = dissonant. biffo:
nie'rett, 1cOitt. (tj.) = dissoneeren.
Ziftan3', in. —, —en = distantie, afstand.
—n = distel.
tv.
Zi'fteillacier, m.; :felb, 1.; m.; :barte,
in. = distelliakker, -veld; -vink; -haak (of:
-trekker).
ZiltirOon, f. .. cba u. ..cben= distichon:
dubbelvers; in 't bijz. hexameter en pentameter.
= beftilXieren.
biftinguie'ren, fcbin. (tj.) = distingeeren: onderscheiden. Ziftinftion', in. —, —en
distinctie. biftinftitf = distinctief.
biaribule'rett, ROW. (b.) = distribueeren:
verdeelen. ZWtrituttilY3a41,
= verdeelingsgetal.
—(e) —e = district.
Ziftrift',
Z143i0lin' in. —, —en = discipline, tucht;
wetenschap, leer. Zi#3i0tinar'falt, nt. =
vergrijp tegen de discipline. ZiOiptinar':
getualt, in. = disciplinaire macht.
na'rifc4 disciplinair. auf bent ZiOilifinari:

tow = langs disciplinairen weg.
nte'ren, fcbir). (tj.) = disciplineeren: onder
tucht brengen.
—n = dithyrambe : geestZitigiramlie,
driftig loflied. bitt)Orant'bifd)
dithyrambisch: geestdriftig, bezield.
dito.
bi'to
= Zfinan.
bibergent' = divergent, divergeerend: uiteenloopend. ZilaergenA',
—, —en = divergentle. bibergie'ren,
(b.) = divergeeren.
biber#' = divers. Ziberfiow, —, —en =
diversie : afleiding; onverwachte (zijdelingsche)
aanval.
Zibibenb', m. —en, —en = deeltal.
—n = dividend: winstaandeel.
ben'be, in.
bthibie'rett, fcbiti. (b.) = deelen. Zthifton',
lu. —, —en = deeling; divizie.
m. (eA —e = divisieaanvoerder, -generaal.
—en = deeler.
Zthi'for,
—e = divan:Turksch
Zilnatt, m. —(eA
staatsraad, Turksche regeering; sofa.
b. .A". = bief6 'sctbrO.
= bief6 1onat.
b.
bo. = bite.
Zocent' = Zoaent.
boM = toch, evenwel, niettemin; dan, toch;
wel
zeker, ja; ja b. = wel ja; nicbt b.
waren we
neen; Waren inir b. pt ,attfe!
maar thuis!
pit, katoen, kousje
ZoMt, m. —(eA --e
(van een lamp).
bocie'rett = bo5feren.
dok.
Zott, f.
—, --n = bos, rol, streng (garen);
Zoele,
[speelpop]; kleine zuil, baluster.
boc'fen, fcbin. (b.) = opwinden; dokken, in
't dok brengen.
dodecaeder: twaalf—
Zobefae'ber, 1.
vlak.
Zo'ge, m. —n, —n = doge.
—n = dog.
Zog'ge,
Zog'nta, 1. —(0 ..mett = dogma: leer-, gedogmatiek.
loofsstelling. Zognialif, iv.
Zogntalifer, m. — dogmaticus.
bogntaliff# = dogmatisch. boginatifte'ren,
fcbin. (tj.) = dogmatizeeren. ZogntatWntu#,
m. = dogmatisme.
Zoirte, in. —n, = kerk-, torenkraai; slet.
—n =strik, vogelstrik.
Zotrne,
nenfangen, m. = vangst met den strik, het
strikken. Zoirnenftleg, ZoO'nenftri gt, tn. =
reeks van strikken of knippen, vinkebaan.
batern, icWv. (fj.) = dokteren. Zortor, m.
—en, = doctor; dokter; Z. bet Zbeotogie,
ber Wiebtain, Zs'utO, bet 43birefoPbie = doctor
in de theologie, de medicijnen, de rechten,
de philosophie; feinett Z. macben = zijn doctoraal doen. Zottoranb', m. —en, —en, =
doctorandus. Zoftorat', 1. = doctoraat.
Zortoril grab, m.; :1)11t, m. = doktersljgraad;
-hoed.
(fj.) = doctoreeren. rot':
boftorie'ren,
torin, in., —nen = dokteres; vrouw van den
=
dokter. Zortorlititet, m.,
doctors II titel; -waardigheid (ambt).
Zortrin', —, —en = doctrine : leer, geleerdheid. bottrinar' = doctrinair: aan een
leer vasthoudend, eenzijdig.
—e = document: stuk,
Zotuntent', 1.
oorkonde. botuntentle'ren, fct)te. (b.) = documenteeren: met de stukken bewijzen.
Zack m. —(eA —e = dolk, ponjaard.
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m.;
Zot s lInteffer, 1.; =ftorf, tn.;
=fto , m. = dolklimes, -stok; -sterk; -stoat.
Zabc, —, =bloemscherm, [Z. (eine6
OattmW = kruin]. babotartia, :fiirmig =
schermvormig. Zorbengetviir, =Pftatt3e,
tr.= schermplant. bot'benftlinbig,!=tragettb =
schermdragend.
ZotirtiocepOn'te, m. —n, = dolichocephaal:
langschedelige.
r °filar, m. —6, —6 = dollar.
—e = dolman: huZotintan, m. —.6, —6,
zarenbuis.
Zamen, nt. —6, — = dolmen: steenen tafel,
steenaltaar.
ZotintetfrO, m. —(en), —e, it. —en; rot':
inctfiter, nt. —6, — = tolk, taalman.
borntetiAett, fclitti. (0.) = vertolken.
5othmit', —(e) , —e dolomiet:bitterkalk.
Z0110 m. — = list, kwaadwilligheid, dolus.
Zorn!, m. --(e)6, —e = domkerk, cathedraal;
dom, koepel.
= domein, kroonbezitting.
—,
onta'ne,
Zontai tteitantt, = kantoor der domeinen.
Zontiiltenbertvatter, m. = administrateur
der domeinen.
Zont'ban, m. = bouw van een domkerk.
Zontlber4ant, m.; =frau, tn.; m. =
domHdeken, -vrouw; -beer. bont'Oerrtir4 =
van den domheer.
Zonticit' = Zontiait.
n = dominant. bomb
Zontinan'te, tn.
= dom in eeren, overheerschen.
nie'ren, fcb
— = Dominicaner.
Zominira'ner, m.
ominita'nerli flofter, 1.; :ntOnrp, m.,:nonne,
:orben, nt. = Dominikaner klooster;
D. monnik; D. non; D. orde.
Zomtnium, f. —(6) .. nien = domein : riddergoed, gebied.
ZO'ntittO, in. —(6) —6 = domino: masker;
Z., 1. = domino(spel).
ZOntiAir, f. —e(6), —e = domicilie: woonplaats, zetel; fein Z. auffcbtagen=zijn domicilie vestigen. bomiaitie'ren, (t).) =
domicilieeren. Zontiairtuec4fet od. bond:
Aitierter VerWel, m. = gedomicilieerde
wissel.
= dom kapittel;
ront'llraPitet, f. ;
-kerk.
Zont'Pfaffe, nt. = goudvink , bloedvink. Zorn':
PrOft, m. = domproost. Zom'Oropftei, =
woning van den proost, proostschap.
Om':
=ftift, f. = kapittelschool; domfitute,
kapittel.
Zon m. - don: beer.
11. Zon, nt. = Don(riv.).
Zonatar', m. — (e) , —e = donatair: begiftigde. Zonation' iv. —en = donatie: schenking. Zonalor, in. —6, —en = donator,
donateur: schenker.
Zo'nau, iv. = Donau, Zoinaufiirftentiimer,
q3t. = Donauvorstendommen.
on'tta, tn. —, —6 = donna.
on'tter, m. — 6, — = donder; gebulder
(her Qiefdiiite); Z. unb Zoria! = alle duivels!
on'tterOart, tn.; :tiiiriOc, = donderilbaard (of : huislook); -bus.
Zon'nerer, on'nernott = donderaar, Jupiter
= donderkeil, bliktonans. ron'tterteit,
(0.) = donderen
semschicht. botenent,
razen.
on'tterfditaa, in. = don dersla g.
on'nertitaa, nt. =Donderdag; Bruner Z. =
= donderwitte Donderdag. on'tterfteitt,
= donderende
steen. Zon'nerftininte,
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stem. Zon'nerftratjt, m. = bliksemstraal.
Zon'nertuetter, 1. = onweer, stormweer;
Z.! = bliksems! donders! wat donder!
kisjott ..) = DonZattotirbotteriet (spr.;
quichotterie: dwaze onderneming.
oP'Petabter, m. = dubbele adelaar. Zolr:
pettioter, m. = dobbelbeker. ropVetbier,
1. = dubbel, sterk bier. ZopliettiiirOfe,
ZoirPetflinte, = geweer met dubbelen loop.
bop'Petbeutia = dubbelzinnig. Zoirpetetie,
in. = dubbel huwelijk, bigamie. Zopliet=
ganger, tn. = dubbelganger. [Zoroefactge,
= liefdesviool]. Zotrpetaeteife, =dubbel
spoor. bop'pelgtiebria, = aan Engelsche
ziekte lijdende. ZolrOeffjelt, dubbelzinnigheid, dubbelhartigheid. bop'pelfot)ten=
faure Matron = dubbelkoolzure soda.
roPlieffrone, tn. = 20-markstuk. Zoospet:
taut, m. = dubbele loop. boirtiettiiufig =
dubbelloopsch. ZoPintinut, no. = tweeklank.
tweeslachtig.
botePettetila
bop'Pettt, fct)tv. (f).) = dubbelen,zolen,voeren,
bekleeden; [dubbelen].
ir. =
; =punft, m. ;
Zolf0elp0ften,
dubbele wachtpost; d. punt; d. rij.
boOlicifttatti g = dubbel-, tweeschaduwig.
Zi3P'Peffittitt m. = dilemma. Zorocifinn,
m. = dubbelzinnigheid. bop'petfinitig =
dubbelzinnig.
bo4r4'ett = dubbel; tweemaal; b. rent nict)t =
to veel schaadt niet; b. Tablet, b. fo alt
tweemaal (dubbel) zooveel, tweemaal zoo oud.
roP'Petuttn, zie bo4ern. opipettiorat, in. =
tweeklank.
roP'PetIllvaf)t, tr.; =tviitirung, 1-p .; Avaife,
tn. = dubbele verkiezing; d. standaard (of :
bimetallisme); d. wees (of: heele wees).
Z0tl'Oe13iinaig = tweetongig, dubbeltongig.
Zo'ra tn. = Dora. Zorltett, 1. = Doortje.
Zora'bo, f., —(6) — = Dorado, Eldorado,
Goudland, beloofde land.
Zo'rer = Zorier.
D orf, f. —(e)6, Ziinfer = dorp; bah finb ifpn
fitiOtttif* (od. ipanif(*) Zi3rfer = dat is Latin
voor hem. Zorrtiengel, f. = boerenkinkel.
riirfAen, f. —6, — = dorpje. riir'fer =
= dorpsgebied.
Zi3rfier. Zorrftur, =mart
= dorpsprivilegie.
orracrottialeit,
dorpsvertelling. Zorr=
rorraefdpic4te,
gefloorener, nt. = wethouder. Zorrtierr=
= dorpsheer. orfiunfer, m. =
fitaft,
landedelman, landjonker.
= dorpeling.
riirrter, Ziorrner, m. —6,
= dorpelingen.
Zorrteute,
ZorfriMter, m. = burgemeester; landrechter.
—, —en = dorp; dorpsgeorffetiaft,
meente; dorpsbewoners. Zorffitenfe, =
dorpsherberg. ZorrfituttOeifb =fr#utAe, nt. =
schout van het dorp.
ro'rier, lat. = Doriers. bo irifd) = Dorisch.
Zorn, m. —(e)6, —e(n) u. Zi3rner = doorn,
doren; tong (van een gesp); stift; en ift mit
ein Z. int Mtge = hij is mij een doorn in het
oog; fettle Rafe One Zornen = geen roos
zonder doornen. Zorn'apfet, m. = doornappel. bortt'artin = doornachtig. Zorn':
Daum, nt. = hagedoorn. orn'bufit, =
doornbosch, doornstruik, braambosch. bor'=
nett = doornen, van doornen.
doornilf.; =Ode, Yu.
struik; -haag.
= doornenkroon. or'nen=
or'nenfrone,
pfab, nt. = doornig pad. Zor'nettftrauft,
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= doornstruik. bor'nettbott = doornig,
moeilijk, moeitevol.
bor'nicOt= doornachtig, stekelachtig.borliig=
doornig, stekelig.
Zorinir, 1. = Doornik.
Zorn'rii4d)en, = de Schoone Slaapster.
Zorothe'a, lv. = Dorothea.
(1.) = drogen, droog worden.
bor'ren,
bOr'ren, fctiu. (tj.) = drogen, laten drogen.
—e = Borsch (kleine snort
Zorfc#, tn.
kabeljauw).
—n
= koolstronk.
Zor'fc4e,
bort = daar, ginds. boatier = daar vandaan,
van daar. bort't)in = daar heen. bort'ig =
van die plaats, (al)daar wonend.
f. — = doosje. Zwfe, —,
—n = loos; dosis. Zo'fengetuetir, f. = oudmodelgeweer, veranderd in een achterlader.
ZO'Cenitiitt f. = schilderstukje op een
snuifdoos.
(norbb.) = suf, sufferig.
fen = dosis.
ZO'filL iv. —,
Zoffier' (spr.: dos-jee), m. = dossier : bundel
stukken.
(1).) = dosseeren, glooiend
boffie'ren,
Timken.
Zotation', iv. —, —en = dotatie : huwelijksgift;
schenking. botie'ren, fcblv. (b.) = doceeren.
— = dooier, door. Zotter:
Zotler,
= dotterbloem.
btunte,
= douane,
—,
Zon'ane (spr.: (doe ..),
tol, tolkantoor.
Zoubleti te = Zubtette.
Zou'Me (spr.: doesje) = Zuftbe.
Zo3ent' In. —en, —en = docent, leeraar.
boaie'ren, fcbiro. (b.) = doceeren.
--=
Zralte, m. —n, —n; Zralten,
draak; vlieger.
Zra'iten flaunt, nt. ; Mut, = draken boom
(of: dracena); -blued.
Zraltenfifit, tn. = zeedraak, pietermannetje.
Zra'cOettiopf, nt. = drakenkop (in de bouwkunde, een sterrenbeeld, een plant).
drakenlinest
nt.
Zra'rhenlIneft, 1.;
(eig. en fig.); -steen.
—n = drachme.
Zrait'ute,
u. —e = dragoman:
Zra'gontan, ut.
tolk.
dragonder.
Zrago'ner, m.
Zragun', tn. U. f. —(e) = dragon , keizersalade.
Zratft, m. —(e0, Zttibte = draad (van ijzer,
koper enz.); (pek)draad. Zraft'anttuort iv. =
=
telegrafisch antwoord. Zratit'arbeit,
filigraan, goud- of zilverdraadwerk.
°ant, = trekbank. Zrat)tibauer, 1. =
kooi van koperdraad. ZratWberidjt, m. =
draadbericht, telegrafisch bericht, telegram.
Zratftliogen, nt. = drilboog.
I. bratrten, fcbiro. (b.) = telegrafeeren.
bratrten, briitytern = van metaaldraad.
Zratitleber, tv. = ijzerdraadveer. Zralwr.
fenfter, f. = venster met ijzerdraad. brat)r.:
fiirutin = draadvormig. Zratitigaae, iv. =
metaalgaas. Zratifgefter4t, 1. = vlechtwerk
van metaaldraad. ZraOrbantitter, nt. =
draadtrekkerij. Zralftlientb, 1. = pantserhemd. Zravh tluget, iv. = kettingkogel.
ZraOtleitung, iv. telegrafische geleiding.
Zratft'llutiinte, iv.; :.puppe, ; :felt, 1. =
draadilmolen (of: -trekkerij); -pop (of: ledepop); -kabel.
= kabelbhZraliffettllbalin, to.; ,briide,
spoor; -brug.

Treber.

Zratit'ftiinber, nt. = horretje. Zratft'Werf,
1., Zratit'aattn, m. = afsluiting van ijzerdraad. Zeant'Aiener, m. = draadtrekker.
Zraina'ne(spr.: diénaazje), in. — =drainage,
draineering. braittie'ren, fcbtn. (tj.) = draineeren.
brafoltifr4 = draconisch: zeer streng.
bralt = flink, ferm, stevig.
.. men = drama. Zrania',.
ZraItta, f.
= dramatische poezie. —ranta',
— = dramatisch dichter.
tiler, m.
bramalifd) = dramatisch. brantatifie'ren,
fcbiv. (ti.) = dramatizeeren. Zrantaturfr,
—(e) u. —en, —en = dramaturg, dramakundige. Zramaturnie', tn. —, —(e)n = dramaturgie.
baron.
bran
Zrana, nt. —(e)a = gedrang, gewoel; drang,
druk; aandrang, aandrift. briin'getn, fcbiv.
(1).) = dringen, opdringen. briin'oen, fcbiv.
(tj.) = dringen, opdringen, aandrijven, aanzetten; drukken, verdrukken; bretngt midi,
5u bet Heber 3u greifen ik heb veel lust de
pen op te vatten; fist b. = zich verdringen;
er briingt ficb lit bie Oefettfcbaft = hij dringt
zich aan het gezelschap op; gebrangt = dicht
opeen; dicht in elkaar. [Zriitti ner, m.
— = onderdrukker.J
—e od. iv. —, eZraniffat,
kwelling, linden, tegenspoed, druk; ramp.
Zratierie' iv. —, (e)n = draperie. brapie'ren,
febtu. (b.) = drapeeren.
brai ftifrO = drastisch, sterk werkend, pakkend.
-Zulu, lv. = Drau, Drave.
brotjen.
briitt'en
—=
brauf =barauf. Zraurgiinaer,
die er maar op los slant. Zraurnetb, f.
handgeld, strijkgeld.
[brilulcOen, fcbiv. (b.) = stortregenen].
brau'ign = buiten, in de open lucht; in den
vreemde.
= draaibank. Zrerfyfet=
Zrertyfetbanf,
= draaiersmolen. bredyfetn,
ntiitite,
(fl.) = draaien, (kunst)draaien; afwerken, beschaven; lutegebtecbfett = urn door een ringetje te halen. Zredyfter,
draaier. Zrertfterei', iv. = draaierij, draaikunst, het draaien; draaierswerk plaats. ZrecOr=
tertuare, iv. = gedraaide voorwerpen.
Zrect, tn. —(e).?, = drek, vuil, afval, smearboel; nietigheid. brec ifig = vuil, vies. Zrect'..,
= mestk.ever. Zrectiarren, ut.
filter,
vuilniskar. Zreittuinfet, nt. = vuilnishoek.
ZreefOting = Zriefcbling.
dreggen.
brea'nen, fcbiro. (1).)
Zretrbatnt, iv. = lijnbaan, draaimolen.
; :Wen, f. =; zbriicte,
Zretyllbant,
draai bank; -brug; -beitel.
bre'nen, fttiv. (b.) = draaien, wenden, keeren;
wringen; draaien, op de draaibank maken;
er brebte ntir ben Wilden = hij draaide mij
den rug toe; ben Mantel nacb bent Binbe b.
de huik naar den wind hangen; Zabaf b. =
tabak spinnen; einem eine 9/afe b. = iem. een
poets bakken, iem. een langen neus geven;
bie &be brebt lidj um bie Comte = draait
um ..; ficb iot areife b. = ronddraaien; atte,:,)
btebt ficb um ifjn = hij is de spil van alles;
er mag ficb b. nob tnettben = al draait hij
ook nog zoo; rid) b. uttb ivenben = er om
been draaien. Zretybaffe, = draaibas.
breinenb = draaiend enz.; duizelig.
draaier.
—
Zre'ner,
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Zrefr Jetter, 1.; zfia0, m.; =from, f. = draailjlicht (of: draaiend licht); -hals (een vogel);
-hek (of: tourniquet).
ZrefrIllabe, ; ,orgef, Jrfyibe, =
draai 11 bank ; -orgel ; -schijf (of: -rad 7 p ottebakkerswiel).
—, --en = draaiing.
Zrei tning,
brei = drie; b. unb b. od. je b. unb b. od. au
breien = drie aan drie; er faun nittt (bid) b.
hij kan geen tien tellen; atter guten
atibien
alle goede Bingen bestaan in
Zinge flub b.
—, —en = drie. Zreincip
drieen. Zrei,
teftaft, m. drieachtste-maat. Zrerangef,
zie Zrianget. bret'artnig = driearmig. breisz
beittig = met drie pooten. Zreivatt, =
drieblad, klaver. breis blettterig driebladerig.
Zreis bunb, m. Driebond (Duitschland,
Oostenrijk en Italie). Zrei'biittbniL f. =
drievoudig verbond. Zrerbelfer, m. = driedekker. brei'bratig = driedradig, driedraadsch. Zrei'ett, f. = driehoek. breVectig =
driehoekig. breteinig = drieeenig.
= Drieeenigheid, Drieenheid.
eintofett,
Zrefer, = driepenningstuk, driekreuzerstuk; feinen Z. bap gebett = ook een
duit in 't zakje gooien.
breVerlei = drieerlei, drieerhande. breilar4
od. :fattig = drievoudig. Zreifetigfeit,
— = Drievuldigheid. Zrelfalitigfeitdbfunte,
to. = drievuldigheidsbloem, wild viooltje.
breilarbig = driekleurig. Zreijufq, nt. =
= met
drievoet, treeft, driestal.
drie voeten, drie pooten. Zregefattg, nt. =
drieledig; van drie getrio. breii gliebrig
= drieharig, met drie
lederen.
haren; geslepen, slim.
Drieeenheid; drieheid,
—
Zrei'liett,
drietal. Zret'Oerrfitaft, = driemanschap.
breibuntert = driehonderd. breifutni=
bertfte = driehonderdste. Zreifmn'bertftef,
= driehonderste (deel). =
driejarig. breilantig = driekantig, driehoekig, driezijdig. Zrelltang, m. = drie1. = Driekoningen.
klank.
breilOpfig = driehoofdig.
—e een derde (deel van zekere
maat); driepenningstuk; een broodje van
dien prijs. brentat = driemaal, drie keer.
brantatin = driemaal herhaald, drievoudig,
-wed. brehniinn(er)ig = met drie meeldraden. Zratnafter, m. driemaster,
steek. brel'utottatfic4 = driemaandelijksch,
driemaandsch.
brein = barein.
= driejlwieler;
Zrei'llrab, 1. ; :Ofiinber,
-ponder.
breVriiberig = driewielig..Zrei'ruberer, =
drieriemig vaartuig. brei iruberig = driedrie roeiers, drieriems...
riemig,
regel
faitig = driesnarig. Zrei'fati, in.
van drieen. ZrelifrOtag, m. = driedeelige
= driespleet.
maat. Zrei'frOfith
bra II feittn; drie II zij dig; -lettergrepig.
breis Winnig = met drie paarden bespannen.
Zreti fOlif, m. = drietand; steek.
dertig; er ift, ftebt in ben Zreiigen
hij is in de dertig. Zrei'ffiger, nt. = dertiger;
in ben brethiger jatjren = in de jaren tusschen ..30 en ..40. bretVgfacf),
=
dertigvoudtg. = dertigjarig.
breis itigite = dertigste. Zrei'ffigftet, f. =
dertigste (deel).
breift = stout (vripmoedig; driest, onbe-
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— =- stoutheid,
schaamd. Zrelltigfeit,
cooed; driestheid.
breliftintutig = driestemmig. breijtkicfig =
van drie verdiepingen.
= van
driedaagsch;
drie uren (uur).
derdendaagsche
koorts.
S ieber
brellaufenb = drieduizend. brelleifig =
driedriedeelig. Zreibierleftaft,
kwartmaat. brei s tuijilyntitit = drieweke= drieweeksch, van drie
lijksch.
weken. Zreisaacf, m. drietand. breis3atfig
met drie tanden. brei s8e4n = dertien.
Aefittiiibrig = dertienjarig. brel'30nte =
dertiende. Zrel'aebntef, f. dertiende (deel).
—e = dril.
m.
Zrentlief, — = drempel (van een sluis).
breiftten, ft. (b.) (bu brifcb(e)ft, er brifcbt;
brafcb u. brofcb; briifcbe; brifcb! gebrofcben),
dorschen; ranselen; leered Strob b. = moeite
voor niemendal doen; leuteren. Zreifiter,
— = dorscher; er fritt hde ein Z. =
m.
hij vreet als een wolf. ZrefOffegel, nt.
dorschvlegel.
Wetly, tn.
Zrefitimafttine, to.; :tenne,
= dorschil machine: -vloer; -wals, e. d.
ZrWben, f. = Dresden. Zreibetter, m.
— = Dresdenaar.
— = toonbank met geldlade.
Zrei fen, tn.
breffie'ren, fcbib. (b.) = dresseeren. Zrenuv,
—, —en = dressuur.
eetbare padde—e
Zrieffirling,
stoel, champignon.
Zrilicf) = Zrittitt.
—e = dril (een stof); oefening (van recruten).
= drililboog;
;
Zrill' ilbo g en,
-boor.
drillen, draaien, boron;
briFfett, fctin. (b.)
(iibett) in elkaar draaien; (bie
efruten)
drillen; (einen) plagen, kwellen.
dril, trielje.
—e
nt.
Zrif'fing, nt. —(e) , —e = drieling; drijfrad
(in een molen); derde (deel als maat); drieloopsgeweer. Zrif i fin011bruber, :frfpoefter---drielingsbroer, -zuster.
Zrill'Ilfunft, ; =nteifter, drilllkunst
(of: exerceerkunst); -meester (of: -sergeant).
brin &trim
brini gen, ft. (f.) (idj bringe; hij brang; brange;
bringe! gebrungen) = dringen; bie B.eittbe b.
in bie Stabt = dringen de stad binnen; bct
bringt ntir bur*, sera = dat snijdt me door
het hart; bad Oeritcbt ift u uttb gebrutv
gen = het gerucht is tot ons doorgedrongen;
in einen b. bij iem. aandringen; (b.) auf
etiv. b. = op iets aandringen (er bat auf Ze=
aabiung gebrungen 5. O.). brinigenb=dringend,
urgent (a. Z. Oefcblifte, Wefabr). Zringifick:
feit, 11). = noodzakelijkheid, haast, urgentie;
bie Z. beantragen = urgent-verklaring voorbrin'nen = (daar) binnen.
[stellen.
britt: au b. = met zijn drieen. britite
derde; bete, ift Fein britte Uort = dat zegt
hij om het andere woord; atO britter (aub =
derdehalf.
uit de derdehand. brit't(e).4atb
— = derde (deel).
Zrititelf, Zritlet, f.
britten4$ = ten derde, in de derde plaats.
brittleilt = op twee na (de) laatste.
brob = baraber.
(daar) boven.
bro'ben,
—, —it = drogerij, drogistwaren.
Zroige,
= drogist. Zrogerei',
Zro'gen iinbler,
= drogerijen.
Waren,
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—e = droget, een zekere
Zrogetts, m.
wollen stof.
drogist.
Zrunift', m. —en, —en
Zrotrbrief, m. dreigbrief, brandbrief. bro':
lien, fcbtu. (b.) = (einem) dreigen (mit ettb.);
brobenb = dreigend.
Zruirne, tn. —, —n = hommel.
brii41ten, fcbto. (b.) = dreunen, schudden,
daveren, weerklinken.
Zrotpuort, f. = dreigende
Zroirrebe,
—, --en =
rede, woord(en). Zrotrung,
bedreiging, dreigement.
koddig, aardig, grappig. Zrotifig:
bratig
— = koddigheid.
feit,
Zrontebar, —(eA —e = dromedaris.
—n = trompet.
Zrommele, lo.
—n = dronte (een uitgestorven
Zron'te to.
[vogel).
Zro0 ,6,31. = drops.
—n = huurrijtuig, vigilante.
ZrofrO sfe, tn.
standplaats voor
Zrofttlenbatteptath m.
huurrijtuigen. ZrofrOlenintftter, m.
:oferb,
koetsier. Zrofrirrenntarfe,
nummer, paard van een huurrijtuig.
u. d.
tv. —, —en = uitpluizerij].
—n = lijster.
Zroffet,
Zroft, nt. --en, —en = drost, drossaat.
brieben = aan de overzij, hierover; ginds.
brii'ber = er boven, er over.
Zrulf, —e = druk, drukking; gewicht, last, zwaarte; druk (boek-, katoen-);
in Z. geben = laten drukken; let Z. tiefinbtlib
od. begriffen
ter perse. brucrbar = geschikt om gedrukt te worden, to drukken.
corrector. Zruct:
Zructiberictitiger,
beforger, nt. = redacteur, uitgever.
belutiligung, tn. = toestemming om te drukken. Zruct'bogen, nt. = vel druks. Zrucr,
drukletter. bruclett, ROW.
buttftabe, m.
(4.) = drukken (letters, figuren); er filgt tvie
gebructt hij liegt alsof het gedrukt staat.
briiclett, fcbto. (f.) = drukken; duwen; pressen; klemmen, wringers; bezwaren, zwaar
wegen op; verdrukken, onderdrukken; einem
bie fattb b. = iem. de hand drukken; einen
an bie Uanb b. = iem. tegen den muur duwen; ein ieget auf eft)). b. = een stempel op
jets zetten; bad briictt ibn u Ooben = dat
drukt hem neer; er ibeq; nlitt, lee ber Scbub
mitt brildt = hij weet niet waar mij de schoen
wringt; bruit 6 be? = zit het hem daar?
fiat b. = elkaar verdringen; zich in 't gedrangbezeeren; stilletjes weggaan, zich uit de
voeten maken; ficb bom Zienfte br. = op een
slimme manier van den dienst vrijkomen.
= drukkend, zwaar; lastig.
— = drukker.
Zrucler, m.
Zriiefer, — = drukker, knop, knopje
(em op te drukken); trekker (aan een geweer
bij y.); sleutel (bij de telegraaf).
Zruderei', tn. —, —en = drukkerij. Zrucler:
farbe, to. = drukinkt. Zrucifergebitfe,
= drukkersgezel. ZructertaubttW, tn. =
verlof om te drukken.
Zruaer fain, tn.; 4c4tuar3e, = druk loon;
-zwart (of: -inkt).
Zruerfetyter, nt. = drukfout, drukfeil. brutt:
=
fertig = persklaar. Zruct'freibeit,
drukdruk-, persvrijheid. Zrurrfoften,
kosten. Zructlegung, = 't in-druk-bezorgen. Zructort, nt. = plaats, waar een boek
wordt of is gedrukt.
preffe, ru.; :probe, to. = drukjlpers;
-proef.

Ting.

Zritit'Puntpe, tn. = perspomp.
brittrritig = correct, zuiver, zonder drukfouten. Zruci'fatten, 43f. = drukwerk. Zructr.
fitrift, = gedrukt stuk, gedrukt werk.
bructifen, febb.t. (1.) = talmen, treuzelen.
Zrudi fer, m. = treuzelaar.
Zrurrftentli et, to. = zuiger (van een perspomp).
Zruttberbefferung to. = verbetering van den
druk, correctie.
Zruttberbot, 1., :bertueigerung, to. = verbod
om te drukken. ZrInriVai3e, to. = drukrol.
Zrucrtuaren, $t. = gedrukte stoffen. Zructs:
Inert, f. = gedrukt (boek)werk; perspomp;
hefboom (aan de muntschroef).
Zru'be, m. —(n), = toovenaar,
duivelskunstenaar; toovenares, heks. Zru':
benbaunt, In. = boom waaronder de heksen
bijeenkomen. Zru'bettfuji, nt. = drudenvoet,
pentagram (een tooverteeken
).
Zrittbe, m. —n, —n = druIde (keltisch priester).
Intim = barum.
bruniten = daar ginds. brun iter = barunter.
— = kliertje, o.
ZriWiten, f.
Zruje, —, = opeenhooping van kristallen in het gesteente; droes (paardenziekte);
bUartige b. = kwade droes.
—n = klier. Zriijeitantriovet:
Zrilife, in.
= opzwelling van de klieren.
lung,
fenartig = klierachtig, -vormig. Zriijen:
= klierontsteking. briisfen:
entaiinbung,
fijrntig = kliervormig.
Zriifen11 fief rOttntift,
:frant4eit, Yu.= kliergezwel; -ziekte.
brufig, = (gesteente) vol van kristallen.
ZriWtintr3, to. = ranonkel, wilde peterselie.
—n = dryade: woudnimf.
Zrna'be, to.
—n jonk: Chineesch schip.
Zfrijonle,
—n = dzjungel: met riet
5fr4iiit'aei, to.
begroeide moerassige streek.
bu jij, je, gij, u; mit einem bu unb bu feitt,
auf bu unb bu fteljen = koek en ei met iem.
zijn.
— = dualis. ZualWIttiO, nt.
Zun'tiL
— = dualisme : heerschappij van twee. Zua:
nt. —en, —en = dualist: aanhanger van
het dualisme.
Zubtate, tn. —tt, --n = doeblet, dubbele.
bubtle'ren, fcbto. (b.) = verdubbelen; voeten;
doubleeren, een double maken. Zubto'ne, tn.
—n = dublone, dubbele pistool (Spaansche
munt).
—, —en = roeibank; kronkel (van
Zur4t,
een touw).
= ducdalf,
Zucbat'be, Ziicfbat'be, tn.
dukdalf.
buclett, fcbib. (b.) = neerdrukken, neerbuigen;
klein maken, vernederen; buigen; flit b. =
het hoofd buigen; zich klein maken, in zijn
schulp kruipen; wegkruipen ; duiken (van
eenden). Zuctntiinfer, tn. — = geniepigerd, gluiper, huichelaar; stille in den lande.
budimiiuterig = gluiperig.
Zutt'fteitt, In. = tufsteen.
= ijdele praat; gebazel;
Zu'betbei, f.
--, —en = gedoedel,
beuzeling. Zubetei',
gedeun. Zu'beter, nt. — = doedelzakspeler; knoeier (in muziek of zang). buibetu,
fc0:). (b.) = doedelen; deunen. Zwbetfact,
= doedelzak; en fiebt ben ,f)intinef far einen
Z. an = hij ziet den hemel voor een blaasbalg aan. Zubler = Zubeter.
Zuetr, f. --(e* —e = duel, tweegevecht.

Tuettaut.
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ZitellattV, m. —en, ---en = duellist. bud, biittleff)aft = verwaand, laatdunkend.
— = donkerheid, duisterheid,
fie'rett ficH, (ti.) = duelleeren. Zuett': Zunlettyit,
duisternis; onduidelijkheid, onklaarheid, onutanb at, 1. = verordening tegen het duel.
—,
begrijpelijkheid; in ber Z. teben = teruggeu. .. nen = duenna:
ZuettIta,
eerehoedster.

trokken leven.

= domper, duisterling.
--e = duet, duo.
Zuetts , f.
Zunleintattn,
— = duffel.
btuffettt, fcbiro. (ti.) = donker maken; donker
Tiiffet,
maakt
Zttft, nt. Zafte = geur, reuk; waas, worden; ber Baum buttfett
fijne damp, wasem. batten, ftbin. (1).) = gen't donker in 't huis.
ren; uitdarnpen; bitttenb = geurig, geurend; biittletboit = biinfetbaft.
fcbin. (tj.) = dunken, voorkomen; mir
welriekend. burtig = geurig, aromatisch;
wazig, dampig.
od. midj biinft [od. beuct)t] mij dunkt; fic4
b. = zich dunken, zich gelooven; er biinft fid)
— = dukaat. Zufalett.,
Zufa' ten, m.
Rug od. titf3t ficb ftug b. = hij meent, dat hij
quip, = dukatengoud.
= Dulcinea, beminde.
slim is; et bilnft fhb etin. Oro136) = hij meent
Zuicittera,
butbsbar = duldbaar, draaglijk, verdraaglijk, dat hij heel wat is.
te verdragen. buitett, fcbtn. (tj.) = dulden, Zfittlirctiett, f. = Duinkerken.
lijden, dragen, verdragen. Zaber, m. —s, Munn = dun, fijn, spichtig; burdj bid unb b.
— = lijder, martelaar. buib'faut = verdraagdoor dik en dun; ein bdnner Ualb = ijl.
zaam, gelaten. Zttibi fautteit, In. = duldzaam= met een ijien baard,
held, verdraagzaamheid. Zutibung, Iv.
— = dunte,
=
bier, 1. = dunbier. Ziitt'ne,
het dulden, lijden.
dunheid, magerheid, ijlheid =
—n =-- roeipen.
biinw imarig ;
; :feting u.
dunilZurfe, iv.
harig; -halzig; -lijvig e. d.
—, —It = mis, jaarmarkt.
7.t
—en = domkop, ezel.]
but= (bummer, biinunft) = dom, onnoozel; [Zitni4, in.
nt. Ziinfte = damp, uitwaseming,
dwaas, gek; bad ift eine bumme Oefcbicbte =
dat is een gekke, een lastige geschiedenis;
wasem; fijne hagel, schroot ; einem einen Warm
Z. bormacben = iem. een rad voor de oogen
er fcbtrocit3t bummed Bettg = hij praat zotteklap;
draaien; im Zunfte rein =beneveld, aangeschobuntin0 Beug! = onzin ! bamit fiingt
acb
ten zijn. buttit'artig = dampvormig. Zuttiti=
man Zirtnnte dat is goed voor botteriken;
bie Zummen brawn be0 meifte Otiid = de
bat), f. = damp-, stoombad. buni ftelt, fcbin.
(b.) = dampen, stoomen, rooken.
gekken krijgen de kaart; bet Rapf ift mir
gala b. = mijn hoofd is net suf; ea tuirb
fcbin. (b.) = stoven. Zuitit'ffittte, tn. =-- (vogel)jachtgeweer. = dampvormig.
mir b. im Stabfe = ik word suf, duizelig. Zuttint'=
domoor. butittn'breift, = dombtutitio = dampig, nevelig. Zuttftstrei0, tn.=
Bart,
dampkring.
driest, -brutaal. Zunt'meriatt, m. —e =
= duo.
onnoozele bloed, botterik. Zumittleit, fn. —, Zu'o,
—en = domheid, onnoozelheid; dwaasheid, buobecintar = twaalfdeelig, twaalftallig. Zap::
stommiteit. Zumut i figq, in. = domkop.
becintaMfteut, = twaalftalligstelsel. Zito:
= duodecime (interval).
—,
buntOf = dof, gedempt, mat (ton, Stimine); be'cime,
Zuotle3', —e=induodecimo (in-12°, boekbumpfer Scbmer6 = drukkende smart; buittpfe
.Vuft = zware, zoele, benauwde lucht; ift
formaat). ZuobeAliirft, m. = prinsje, vorstje.
dupeeren.
buntlif fun Bimnter = drukkend, benauwd; bie
icW1). (b.)
mijn vingers zijn buptie'ren, fdUn. (b.) = doubleeren, verdubGinger finb tilt buntpf
—, —en = dupliek.
dood; ein bumpfer taunt = een duf vertrek.
belen.
1. —(e), --e = duplicaat, copie.
Ziimpet.
Ziint4rfei
— = dofheid, matheid enz.
Cation', tn. —, —en = duplicatie, verdubbeling.
ZUritOttgit,
bedompt, duf, muf(fig),
(buin0). bunt'Ofig
Zuptifai tor, —en = duplicator. tin:
[vochtig.
01131e'rett, fcbin. (b.) = van dupliek dienen.
Zit'ne, zie Zautte.
= majeur toonaard.
—n duin.
Ziiine,
f. = Zur,
duingras, helm.
bura'b et = durabel, duurzaam.
43r61.1. mit Ace. = door, door heen,
ZUltg, in. —(e)6 = mest.
fcbtri. (0) =
door (middel van, ter oorzake van); gedurende;
bemesten, mesten.
nt.
mest,
bemesting.
einem ettu. b. bie Ginger feben = van iem. iets
Ziin'tler II erbe,
tyttif en, tn. = mestilaarde; door de vingers zien; b. die 43oft = met de
-hoop.
post, per post: die fteinen Scbeiben inerben b.
griitere erfett = door grootere vervangen; b.
= mestvork.
in.
Zuttn'oabet,
eitten Ttergitura, aetter, Sturm 3erfiirt = door
= bemesting.
een bergstorting, brand, storm vernield; bie
bun'tet = donker, duister; onduidelijk, onbeOeftbreibuttg butt Zs'nbiett burdj 23et = door Vet.
grijpelijk; 6 roirb b. het wordt donker;
bie 2ambe brennt b. = brandt donker; elite
burdj, 9.1bb. = door; b. unb b. = door en door,
een duister hol; elite bunfte
geheel en al; bie cbt.tbe flub b. = mijn schoenen
bunfte
VOttung een vaag voorgevoel; elite biturte
zijn door; er ift b. = hij is er door (t.w. zijn
g rinnerung = een zwakke herinnering; ein examen, een ziekte); er ift unten b. = hij is
geruineerd, op de flesch.
bunfter Scbriftftetter = een moeilijk te begrijpen
schrijver; bon buntter ..erfurtft = van onbe- burciradern, (0.) = flunk bewerken, beploegen; geheel afploegen; (ein Dud)) dourkende, geringe, twrjfelachtige afkomst; hit
Zunfetn = in het donker. Zunifel, f.
werken, dOOrblokken.
di,nker, duisternis.
butiVarbeiteu, fcbtu. (b.) = werken door, goed
bewerken; goed kneden; (emu goed be= verwaandheid, laatdunkendiinlet, in.
studeeren, volledig bewerken, afwerken; rid)
held, eigendunk, ingebeeldheid.
= zich doorheen werken (bard) boo Oe=
buttleill Eg an; ,,brattn; =farbig; :AM
blauw ; -bruin ; -k le urig ; -geel.
Mange, buret) ode .i)litberniffe, ben
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burr4iit'3en, fc4tu. (4.) = doorbijten, doorvre- burObriingen flit, fc0h). (1.) = er door drinten, verteren.
gen, zich er door werken.
blirMat0' = geheel, geheel en al, heelemaal; burObringett, ft. (i.) = door'dringen,
volstrekt, bepaald, absoluut; b. nic4t = vol- weg vinden, ingang vinden (neue Oeqriffe, bie
strekt niet, stellig niet, geenszins.
Uiirme); mit Feiner 9,Neittung b. = zijn meeburcfrbadeit, ft. (4.) = door en door bakken. ping ingang doen vinden.
burrOluinfiten, burcirbaufen, foWv. (j.) = buritbrin'gen, ft. (b.) = doordrin'gen, geheel
doorteekenen, doorprikken. vervullen; burc4bringenb = doordringend,
bltritbelien, fcWn. (4.) = doortril'len, door scherp; burc4brungen fein = overtuigd, door(iets) gaan of varen.
drongen zijn.
burit'beifmt, ft. (4.) = door'bijten; flit b. = bunt i briiden, fcbin. (4.) = doordrukken, inzich door (iets) heenbijten, zich er dour redden. drukken, een gat in (iets) drukken ; dOOrzetten,
fc4tn. (40= door (en door) bijten er door krijgen; flit b. = zich er door werken.
(met een bijtend middel). buritbuften, fd)tu. (4.) = met geur vervullen,
bunt sbervinnten, ft. (4.) = door'krijgen; doen parfumeeren, doorgeu'ren.
slagen. burit'eiten, fc4in. (i.) = snellen door; bunk,
burdrfieraten, ft. (4.) = ten einde toe bespreken. &fen, (.)= doorsnel'len, haastig doorloOpen.
bitrObeten, fltiv. (4.) = biddend doorbrengen; banteinaniber = door elkaar, dooreen; bunt
(een gebed) geheel of bidden.
b. = slordig door elkaar, in bonte wanorde.
= verwarring, warburObetteln fick iAtv. (4.) = al bedelende Zuriteittan'ber, f.
zijn weg vervolgen, zich met bedelen er door- klomp, chaos.
slaan.
dooretteren.
burOeitern, fdn-u. (b.)
doorbuilen.
burit'fa4ren, ft. (4.) = door- of stuk rijden;
burMllettteln, fcbtn. (4.)
good, volmaakt (f.) = doorvaren, -rijden (unter ricer $riicre
bunt'bilben, fc4tn. (4.)
opvoeden, vormen, ontwikkelen.
b.); varende of rijdende doorbrengen; bunt.=
doorschieten, doorklie'ven;
.;= ft.
doorblazen;
stukblazen; ftityren,
burriyWafen,
(4
gaan door.
geheel afblazen (een muziekstuk bijv.).
= doorvaart, doortocht, door(O.) = door- of uitbla- Zitritsfaigt,
burdrWiittern,
deren; burrtWiitf tern = doorbladeren, door- rit; doorvoer. ZurdrfanrOnetb, zreitt, f.,
loopen (vluchtig).
:3oIt, nt. = doorgangs-, doorvaarts-, doorvoergeld of -recht.
burrOlitiinett, fc4tv. (4.) = afrossen.
Zurrlytilitt, nt. = doorkijk; inzicht. bunt': ZnrOfalt, nt. = val (door iets heen), val,
Widen, fc4m. (fj.) = door'schijnen, door'sche- mislukken; buikloop. burit'faiten, ft. (f.) =
meren. burr4Wiefen, fc4M. (4.) = doorzien'. door (iets heen) vallen; (bon einem Sctiatt=
bunt'Winten, fc4tn. (4.); :Nitwit, (4.); fPieter, einent bei einer Ual)l) vallen,
:bo4reit, fto4in. (4.) = door (iets) blinken, niet slagen, schipbreuk lijden, fiasco maken;
schitteren, boren.
(int Kamen) druipen; met een niet uitkomen.
buntboirren, fc41-u. (4.) = doorbUren (met burit'fauten, fc411). (f.) = door en door verrotten.
een dolk, met de oogen), doordrin'gen.
blivtleittett, ft. (fj.) = door'halen, met inburrirbraten, ft. (4.) door (en door) braden. spanning van krachten er door krijgen, doorburObrnitfen, fcbtn. (1.) = bruisen, loeien, zetten; fir!)
= zich er door slaan.
stuiven door.
bitrit'felten, fci-n. (b.) = doorvijlen; geheel
burit'brettett, ft. = door- stukbreken; beschaven, polijsten (van een letterk. werk).
(eine Straf3e, eine 'Mauer) door'breken; (i.) = IntraneltiVten, fc4iti. (1.) = door en door
door'breken (van dijken); uitkomen (van pok- vochtig maken, met vocht doortrekken.
varen of schieten
ken); burcpbreit'en, it. (b.) = breken, dringen burOfeuern, fit iv. (4.)
door (eine Oloctabe j . 0.); door'boren, door'- door; door en door verhitten.
steken, open werken; burc4broc4ette ltrbeit = bunt'fittben firk ft. (fj.) = zijn weg vinden.
burdyfitfitetn, fc4in. (4.) = door'wrijven.
et-jour-werk.
burOttrentien, unr. (1.) = er van door gaan, bitvtitantlitett, fc4tu. (4.) = doorflik'keren,
zich nit de voeten maken; door (iets) heen doorvlam'men.
burdrftattern, fc4ro. (f.) = doorflad'deren.
branden.
bltrObrittnett, unr. (fj.) = door (iets) been buntfteOten, ft. (4.) = doorvlech'ten, doorbrengen of krijgen; door (iets) heen doen we'ven.
gaan; er door krijgen, er door helpen (ein burdyiliegen, ft. (f.) = vliegen door. bitrtii:
(rctet, einen Aranfen, since Aanbibaten im ffie'oen, ft. (O.) = doorvlie'gen, haastig doorNaniert); er door brengen, er door lappen, lezen. doorzien; ook: er fiat bat Q3uc4 nur
verkwisten; flit b. = zich er door werken; burcbgeffogen.
er komen, zijn brood verdienen; er bringt fic4 bitrOfite4en, ft. (f.), :flitften, ft. (f.)=vluchten,
nur fiimmertic4 burc4 = hij heeft maar een vloeien of stroomen door. burttftiefgn,
(4.) = doorstrOOmen, doorlOOpen.
sober bestaan.
= doortocht (al vluchtende).
ZurObriut, m. = het doorbreken; uitkomen Zurciffttutt,
(f.) = vluchten door.
(van de tanden, de pokken); doorbraak; 6um burOffihtten,
Zuretrfiuq, tn. = het door'vliegen.
Z. fommen = uitbreken.
= het doorvloeien. burcfj::
bantbrill'iett, f(ttu. (fj.) = met gebrul ver- Zunt'flu4,
ftulen, fc41ro. (4.) = doorstroomen, overvullen.
burr4'burOftabie'ren, SAW. (4.) = door'spellen, stroomen.
buntfor'itett, fc*. (4.) = doorvorschen,
geheel spellen • na- of uitpluizen.
doorzoeken, doordringen, doorgronden.
wel overwogen.
'
bity MbaMt' = doordacht,
burd)bantWien, fc4in. (fj.) = met damp of rook burdyfragen, fc4tn. (4.) = rondvragen, de rij
afvragen
; (een les) geheel uitvragen. flit b. =
doortrekken, vullen.
burripettren, unr. (4.) = doorden'ken, over- vragend zijn weg vinden.
burrO'freffen, it. (fj.) = vreten of knagen door.
we'ven, grondig nagaan.
10
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fist) b. = (van insekten) een gang door iets
heen vreten. burctOreff en, ft. (b.) = doorvreten: bon eiirmern burcbfreffen door de
wormen opgegeten.
burr4frie'ren, ft. (b.) = doordringen (van
koude); icb bin qan5 burcbfroren ik ben
door en door koud.
(b.) = afranselen.
barOfttriiteln,
buroVflOten, fct 11). (b.) = voeren door; bespeuren.
doorvoer, transito. bunt=
ZitrOftitjr,
= door to voeren, uitvoerbaar,
mogelijk. burOfiitiren, fcbib. (b.) = doorvoeren; uitvoeren, doorzetten, ten einde toe
volhouden, doorvoeren.
= doorvoerliZurrOjnig tymbet, m.;
handel, -recht.
burrOftuA en, fcbiro. (b.) doorklieven, doorsnijden ; met diepe groeven of rimpels voorzien.
biuct i fnttern, fcblv. (b.) = geheel voeren (met
voering). burOfiittern, feWv. (b.) = door en
door voe(de)ren; ben einter b. = gedurende
den winter voe(de)ren.
doorgang, passage, doorZnrrirnann, at.
tocht; doorvoer. '*-ZUrit'giittger, m. = slechte
betaler, oplichter; losbol. burit'qiingig
algemeen, gewoon, alledaagsch, gewoonlijk,
doorgaans. Zurit'gatt031:111, nt. = doorvoerrecht. ZurM'ganOwn, in. = doorgaande
trein.
burrirnet) en, unr. (f.) = doorgaan, passeeren;
doorheen gaan; bie Oefe0ortage gebt burcb =
gaat er door, wordt goedgekeurd; eine Rept
gebt burcb = gaat door; icb Will ,a'bnen
jet nod) b. baffen= ik zal 't voor dezen keer
nog eons door de vingers zien; bad $ferb
gebt burcb = gaat op hol, er van door; (f).)=
(ficb bie =i1f3e) doorloopen; doorloopen, nagaan
(de boeken, de rekeningen). [barrOgeljen =
doordrin'gen, doortrek'ken.] burrtynetnnb =
doorgaand (waren, wagen, trein, biljet); algemeen, doorgaand. burrlyneketW doorgaans.
bitroneigen, fcbiu. (b.) = geheel afspelen,
doorspelen (op de viool).
burr4get'iten, burrijnei'ffigen, fcbto. (b.) =
met geest bezielen, doortrekken.
burrO'nertien, (tit). (b.) = door en door looien;
afrossen.
burrirnie-ften, ft. (f).) = er door gieten.
burrWntiin3en, fcbiv. (b.) = door (iets) been
schitteren.
burrWntillern, fcbiv. (1).) = door (iets) heen
flikkeren.
burrWatiityn, fci-)i-u. (b.) = door en door gloeien,
geheel gloeiend maken. buritntiilyn, fcbai.
(b.) = doorgloei'en, doortin'telen.
btur4'grati en, It. (0.) = doorgraven, er door
heen graven.
bitrOnvelf en, ft. ((j.) = doorheen grijpen;
doortasten, krachtig optreden. burciyq-rei-,
f enb krachtdadig, doortastend, grondig.
burcinvii'brin, fcbtv. (tj.) = doorzoeken, doorsnuffelen, doorvorschen.
(lj.) = kijken door.
burr4'nurien,
zurit'onfi,
= doorgieting; gootsteen; doorzijpeling.
(1.) = (loon weerklinken.
burr4Ontf ten,
(0.) = (iets) doorhaburriOitinntern,
meren.
ZurrOlotu, m. = doorhakking, doorgang (in
't bosch). burrtrtiatten, ft. (b.) = doorhouwen,
-hakken, doorslaan; ben norbifcben Sinoten b. =
den Gordiaanschen knoop doorhakken; afran-
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selen; flit = zich er door heen slaan (met
de sabel in de hand bijv.). blurt-Ann:en =
doorhakken.
burrO f 4erOetn, fcbiv. (Ii.) = Oink hekelen;
doorhalen, kapittelen, de les lezen; over den
hekel halen.
fcbtu. (b.) = door en door verburrW1)
warmen, warm stoken.
burc0 f 0 etf en, ft. (tj.) = (einem) door iets been
helpen, er door helpen, uit de klem helpen;
fh b. = zich er door redden; ficb milbfam,
fiintmerficb b. = een kommerlijk bestaan
hebben.
= doorhouw (in 't bosch).
ZurObleti
burrtAiitrien, fcbiti. (b.) = een holte, opening
door iets been maken.
burr)oten, f(tha. (tj.) = over den hekel halen;
doorhalen; afrossen.
fcblv. (b.) = afranselen.
bur 'tiiipten, fcbiu. (lj.) = huppelen door.
= doorhup'peleri.
bluetit) iipjen, fc0).
bniAir'ren, icbil3.*)= dwalen, zwerven door.
burOjanen, fcbin. (b.) = door (iets heen)jagen, (f.) = door iets been vliegen, snellen.
burctia i nen, fcbiro. (tj.) = doorja'gen, afjagen.
burrWittlen, fcbto. (fj.) = van koude doordringen, verstijven.
burrOliimpf en, fcbtn. (b.) = uitvechten, er
door slam; burrtjtiiin0 en, fcbiro. (b.) = doorwor'stelen.
butit ininen, fcti-o. (b.) = goed kauwen; fig.
kauwen telkens herhalen.
= klauteren door.
burOttettern,
'
burr4lting en, ft. (I).) = clOOrklinken bovenuit
i
klinken; buritftin'nen = doorklinlken.
burr4lto4f en, fcbtro. (b.) = door iets heen
kloppen; afrossen.
(1).) = door en
burrWfneten, =foren,
door kneden, ..koken.
burOtommen, ft. (b.) = komen door, trekken door; 't ontkomen, ontsnappen; er door
komen slagen (bij een examen); ift nicbt
burcb3lifommen = er is geen doorkomen aan;
boffentficb ivirb er nocb b. = zal hij er nog
boven op komen (van een ziekte); nur film
nterticb b. = met moeite rondkomen. Znyr4'::
foramen, f. = het slagen, het doorkomen enz.
IntrOfijunett, unr. (fj.) = er door kunnen,
kunnen passeeren.
burOtoften, fcbib. (b.) = tales proeven; geheel ondervinden.
burr4'fra1len, fcW-u. (b.) = door-, stukkrabben.
burr4r-ren'3en, fcbtu. (b.) = doorkruisen, doortrekken; tegenwerken.
barrirfrierOen, ft. (f.) = door (iets) been
kruipen; bUrr4frie'r4en, (b.) = doorkrui'pen,
doorsnuffelen.
bitrOtanneit, fcblv. (1).) = reiken door, aangeven door.
burr4Iiiv'men, fcbiro. (b.) = leven makencl
doorbrengen, door tieren.
Zurr4lak nt.
faffe= doorgang, doorlating; doorslag, vergiettest. burrtrtaffen, ft.
doorlaten; laten slagen, toelaten; door
de vingers zien.
ZurtVtattr4t, —, —en Doorluchtigheid;
Hoogheid; ft) Z. = Uwe Hoogheid. burr4:
tanr4r, bittAtaurtrtig, burr4laitOtinfit =
doorluchtig, allerdoorluchtigst.
urrOlauf, tn. = doorloop, gang. burr4lan:.
fen, ft. (fj.) = door-, stukloopen; (f.) =
door'loopen, door'snellen. burrOtan i f en, ft.
(b.) = doorloo'pen; doorbla'deren.

burdileben.

147

doorle'ven, beleven;
burc4fe'6en, fcW. (b.)
ook burcbiettien.
bur'teiten, (fcbtn. (0.) = leiclen door.
burerfernen, fc0tu. (4.) = (jets) door'leeren,
van begin tot eind leeren.
buritlefen, ft. )0.) = geheel doorlezen ;
b. = vluchtig doorlezen.
burft itenitten, fcttin. (tj.) = schijnen door;
doorschemeren; (einem) door jets heen lichten.
burAleuOteit, icOtu. = doorlich'ten, met
licgt doordringen.
burl:WM(1ot, ft. (u.) = door-, stukliggen;
fict b. = zich dOOrliggen.
burtigo'Men, fcipu. (b.) = knippen (van spoorwegkaartjes), burcigivitern, fcWro. (f).)--= gaten
maken in; bie &rfaffung b. = de grondwet
schenden.
burcOlo'bern, fcW-u. (fj.) = doorvlam'men,
doorvon'ken.
burMiiiften, fcW. (f).)= luchten, ventileeren.
burOliigen flit, ft. (1.) = zich er door liegen.
burcirutaiten, icOnt. (fj.) = doormaken, afloopen (alle klassen , een curses); doormaken,
ondervinden, meemaken.
Zurcirmarfrk = doormarsch. bunt':
ntarfr4ieren, feOtn. (0.) = doormarcheeren,
doortrekken.
burOnceffen, ft. (0.) = geheel meten; bunt=
merfen = (stappend) doortrekken. ZuriVz
nteffer, tn. = doorsnede, middellijn.
burcOlnifr4en, fititi. (0.) = door jets heen
mengen; doorschudden. buritntilMen, fcttlu.
(0.) = door elkaar mengen, vermengen.
= er door moeten.
f
burrn iifen,
bur Inuftern, 14ito. (b.) = doorzoeken, doorsnuffelen, nagaan, bevitten; burcinttui ftern =
onderzoeken.
bureknarWten, fctu. (f).) = in duisternis hullen.
bureWnagen, fobtu. (fj.) = doorknagen.
hie
buriVniiben, fcWro. (it.) = doornaaien;
finger b. = zich de vingers stuk naaien;
buritniii 4en = doornaai'en.
buntniiffen, fc0). (b.) = door en door nat
maken, met vocht doortrekken.
burc4'nebnten, ft. (n.) = behanclelen, uitleggen;
onderzoeken, onderhanden nemen.
burctiffen.
tt
buriimet'Aen
ZurOpat = pas, doorgang, engte. berth:
paffieren, 1,#3. (1.) = gaan door, passeeren
door.
burcirPatfclien, (O.) = doorheen plassen.
burch'Paufen, ftt tn. (fj.) = doorprikken, doorteekenen.
burOpettfrOen, fAtu. (fj.) = met de zweep
afranselen; vluchtig doorloopen.
bUrit'Welfen, ft. (f).) = van begin tot eind
fluiten, affluiten.
burr4Vffiinen, fc0iv. = degelijk beploegen,
door'-, stukploegen; burri)Oftii'nen = doorploe'gen.
buropittlern, fc0tu. (f.) = (ergens) door reizen, trekker.
burOOtaden, 4itagen flit, ROW. (0.) = met
moeite er door komen.
burOpraffen, (ft.) = er door brassen,
lappen. burrtpraffen, fc0I-u. (0.) = brassend
(den tijd) doorbrengen.
(fj.) = drukken, persen
burOpreffen,
door.
burOprobieren, ittrit. (0.) = een voor een
probeeren, onderzoeken.
bur 'Orngetn, fcVn. (0.) = afranselen.
(er) door dringen
bur 'cruellen, ft. (f.)

sijpelen; burr4querten = doordrin'gen, doorstroo'men.
burMque'ren, lAtn. (0.) = dwars doortrekken.
= good rooken;
bureWriinitern, fc0tn.
met rook doortrekken.
buritriiu'rfiern
burOrec4nett, icOtn. (tj.) = van begin tot eind
(be)rekenen, narekenen.
burcirregnen, lAtv. (f).).--,---door'regenen,bunt:
reg'nen = doorre'genen.
burit'reitien, fcWv. (0.) = door jets heen wrij yen,
stuk writ yen.
burrirreiMen, fctin. (f).) = doorheen reiken.
ZurOrelfe, YU. = doorreis. burcfrreifen, fc0110.
(T.) = reizen door, doorreizen; buritrelPfen,
fcbtn. (0.) = doorrei'zen.
buriVretften, ft. (0.) doorscheuren, stuk
rijten; (f.) = scheuren; fidj b. = zich (er)
door werken, (er) uit redden.
bitriVreiteit, ft. (b.) doorrijden, door rijden
wonden, openrijden; rijdende doorbrengen;
(1.) = door rijden, rijdende doortrekken; burnt):
reilen, ft. (0.) = rijdende in alle richtingen
doortrekken.
doorrennen, rennet'
burOrennen, unr. (I.)
= doorren'nen; doordoor; burriyeninen,
ste'ken.
kabbelen door,
burcWriefetn, fcbtu. (f.)
druppelen door; burttriefeln, fcbiu. (1).)
doorkabbelen; bur*iefett mist)
tuft = er gaat mij een koude rilling door de
leden.
Zurifyritt, nt. = doorrit, doortocht.
= geheel mangelen;
burit'roffen, fc0).
(f.) rollen door.
bureirroften, fciPv. (f.)= door en door roesten.
burittiiften, fdttn. (ft.) door en door roosteren.
burOrubern, fcbtu. (1.) = roeiend doorkomen.
burdyriWeen, fcfnn. (1).) = doorroeren.
burcirrnttetn, 1,ttn. (f).) = flunk schudden,
doorschudden; door elkaar schudden, schokk en.
(tj.) = doorzaai'en.
burci)fiVen,
burrij'fagen, fMn. (t).) = doorzagen.
burrijfar3en, unr. (0.) = goed zouten, met
zout doortrekken.
fMn. (1).) = met een zuur
doortrekken, zuren; goed van gist voorzien.
burCfaufen, fct)In. (f.)= stuiven, jagen door.
doorja'gen, doorreizen.
burdifaujen,
(.)=doorschaven, doorburOfr4aben,
schrammen.
(1).) = doorbezorgen,
burckfittiffen,
door (jets been) brengen.
burOfMallen, fit in. (ft.) door (iets heen)
klinken, schallen. burdijfc4aCten, fcbtu. (ft.) =
doorscharlen , doorklin'ken , doen weerklinken,
doordringen.
burMfMau'bern, burMfMau'ern, icOtn. (f).)=
= er gaat
burM*tuert
doortriPlen;
mij een huivering door de leden.
burOfMauen, Wu. (0.) = doorkijken, to zien
zijn. Intrr4fitau'ett, fcWv. (0.) = doorzien',
vatten, begrijpen.
burOfiteinen, ft. = doorschijnen, doorheen schijnen; burdifttei'nen = doorschij'nen.
burOfttenern, fttn. (tj.) = doorschuren,
stuk schuren.
bitrOfIticett, ft. (1).) = door (jets) heen
schieten, (f.) = doorheen schieten of vliegen.
burr4fr4iejmt, ft. (b.) doorschie'ten ; doorklieven.
burrirfMiffen, Tcbbl. (0.) = door'varen. burro:
fstififen, fcbtu. (f).) = bevaren (in alle richtingen).
10"
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bitrOfttimittertt, fcbia. (4.) = (er) door'schemeren, door'schijnen , doorschitteren.
burCrijittti ntern = doorschij'nen.
burOfr4tafen, ft. (f).)= doorsiapen (bie gang
a(*).
Zarttlr4tag, = 't doorslaan, openen,
opening, doorgebroken gat; vergiet(test),
doorslag; doorslag, kort snijmes = Zurek.:
fittagelfett.
buritIrPtagen, ft. (n.) = doorslaan; (eine
Vattb) doorbreken ; doorslaan, nl, door de vergiettest laten gaan; (einen) afranselen; doordringen; vloeien (van papier); werken (van
geneesmiddelen); bad fcbUigt bei ffjm nicbt
bard) = dat werkt bij hem niet, heeft op
hem geen vat; fir4 b. = zich er doorheen
slaan, (ook fig.); er fcblitat ficb nur fiimmerficb burl) = hij heeft een kommerlijk bestaan,
verdient nauwelijks zijn brood.
(tj.) = kronkelen
burrOlAtiittgein fick
door, slingeren door.
bttrrlifAtei'Mett, ft. (f,.) doorslui'pen. burl':
fittehten Tick ft. (tj.) = doorheen sluipen.
bttrOfrbfeifett, ft. (b.) = door- of stukslijpen.
bitrokfitteppett, fcin. (4.) = (er) doorheen
sleepen.
bttrtiyfittittgen, ft. (b.) = door (iets) heen
slingeren, winden, draaien; fic0 b. = doorglippen. burc4fittin'gett, ft. (tj.) = doorslin'geren, kronkelen door; dooreenslingeren,
-winden, -clraaien, -vlechten.
= door'sluipen,
bitrOiclifiipfett, fcbia.
door'kruipen, door'glippen, door'slippen.
bitrefriAntaAten, fc0m. (0.) = smachtend
doorbrengen.
burr4'fripttedett, fri-v. (fj.) = door iets heen
proeven; tot den smaak doordringen.
= er door smokburOfe4mungetn, ff*-n.
kelen.
burOfMneibett, ft. (tj.) = door'snijden. burl=
frimetben, ft. (fj.) = doorsnij'den; doorstroo'men; (bie ,tuft, bie Uetten) doorklieven; (bee.,
eet.5) doordringen, snijden door. figt
elkander doorsnij'den, doorkruisen.
burr4lAtteiett, fcbta. (fj.) = ergens door
sneeuwen.
ZitrOfitttitt, tn. = snede, doorsnede, profiel;
middellijn, micidelterm, tin Z. = in doorsuede, gemiddeld, door elkander. burl*':
friptittlich = gemiddeld, door elkander, in
doorsnede. ZitriVitimtitOattfic4t, to. = gezicht op doorsnede, profiel. ZurOfitnitO:
ertrag, m. = gemiddeld opbrengst. ZttriV:
ft4ttitOtinie, = doorsneelijn; diametrale
lijn. ZurrirfitnitOntenfM, m. = alledaagsch,
gewoon mensch. Zurr4lAttittOreW,
=
gemiddelde prijs. ZuriVfnitOputtrt, m.
doorsnedepunt, snijpunt. Zurit'frOnitOrifb
m. :Aeic4ttung, iv. = teekening in doorsnede,
profiel.
ZitrOfrOnittClftimme, :Wert, ; :301,
lo. = gemiddelde som; g. waarde; g. getal.
burc0fMniiffebt, fcbiro. (1).) = doorsnuffelen,
doorzoeken.
burit'fcbreitett, ft. (f.) = stappen door.,
burr4frOrettett, ft. (.)= heen en weer stappen door; afstappen; doorstappen.
Zurririrtiuff, m. = inslag (in het weefsel);
interlinie (tusschen twee gedrukte regels).
burcirfrOiittetn, fcbtu. (fj.) = doorschudden,
goed schudden, door elkaar schudden. burrip
doorgieten. burl*.
fr4iittett, fcbia. (b.)
(fj.) = doorschok'ken.
frOittlertt,

burdiftreilten.

buriVittuitrintett, fcbta. (b.) = brassend doorbrengen.
burriyfititiimmett, ft. (1.) = (ergens) doorzwemmen. IntrciOc4tuim'mett, ft. (0.) = doorzwemmen.
burOfttitiinbeitt fist fcbia. (b.) = van zwendelarij leven; zich er door zwendelen.
burOfitivitwn, fcbin. (4.) = doorzweten, met
zweet doortrekken ; (f.) = geheel bezweet zijn.
burrkfenein, fcblv. (1.) = (ergens) doorzeilen.
bttrrWei gettt, fcba/. (tj.) = doorzeilen, bevaren ;
doorklieven.
bitrOfetiett, ft. (b.) = (burcb ethl.) doorheenzien ; doorzien , nagaan , van iets kennis nemen ,
onderzoeken.
burrOlei4ett, f W. . (4.) = doorzijgen, filtreeren.
burcbjetlen, fc01. (b.) = doorzetten, doordrijven, het gedaan krijgen; burl) einen
b. = door een rivier zwemmen of waden.
(b.) vermengen.
buritfet'Aen,
ZurOfittt, —, —en = doorkijk, opening;
doorzien, kennisneming, inzage, onderzoek.
burrtyliMtin, = doorzichtig, opengewerkt;
duidelijk. ZttrOffittigreit, ia. = doorzichtigheid ; duidelijkheid.
burOfidertt, fcbtn. (f.) = doorzijpelen, doordruipen; uitlekken; bure4ficifertt, (b.) =
doortrekken.
burrOlieben, fcbia. (b.) = zeven, doorzeven,
ziften.
burrObtnett, ft. (1).) = (een lied) doorzingen,
van begin tot einde zingen.
bttrqjitfett, ft. (b.) = doorzitten, stuk zitten.
bitratrfultett, unt. (4.) = er door moeten.
burtiffPas ton, fcbal. (l.) doorspieden, beloeren.
bur 'Batten, ft. (1.) doorsplijten, klooven.
bttrolOptelett, fcbit). (ti.) = (een stuk) doorspelen (van begin tot einde); spelend doorbrengen. burcMPielen = spelen door.
burr41Viefien, fdjio. (f.) =doorspietsen, doorsteken.
burOfprettett, ft. (tj.) = grondig bespreken;
burrOfPre'rOett = uiteenzetten.
burOfOringett, ft. (f.) = (ergens) doorspringen; stuk springen, barsten.
fcbia. (b.) = door'dringen,
buriVitamPfen
buritftamplett, fcin. (tj.) = stukstampen;
trappelend doortrekken.
bl'itaubett, fcbta. (f'.) = doorstuiven.
bur lthutiett, fcbiu. (b.) = (een teekening)
doorprikken.
bur'ftiittpen„ fcbni. (4.) = (flunk) geeselen.
buretyfteitett, ft. (b.) = (ergens) doorheensteken, -prikken; burc4fteIten, ft. (ti.) =
doorstéken. ZurrOfteMerei', —, —en =
doorgestoken kaart, knoeierij, intrige.
burOtterien, fcbia. (f.) = door (iets) steken.
bttrM'ftebten fic4, ft. (fj.) = er doorsluipen.
burrirfteigen, ft. (1.) = doorklimmen (door
een venster bijv.).
ZurOfticO, m. = het doorsteken; opening, gat.
bur'fticiett, f*:). (4.) = geheel borduren.
burdfftii'bern, fd)i-n. (b.) = doorsnuffelen,
doorzoe'ken.
burr4lto-ftett, ft. (1).) = doorheen stooten,
duwen; doorstooten, door'steken; burMfto'-ften,
ft. (fj.) = doorste'ken.
bureliftraiyiett, fcbta. (tj.) = doorstra'len, met
stralen vullen.
burOftreirtett, ft. (b.) = doorstrijken, doorstrepen; (f.) = (er) door strijken (van den
uit-,
wind bijv.); burttftreilten, ft. (fi.)
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doorstrepen; doorloo'pen, doortrek'ken, doorzwer'ven = bitritftreijett.
= het doortrekken (van voZurOftricb,
gels); doorhaling.
bitr'ftriegeltt, fcbiu. (b.)=- ter dege roskammen.
buroyftratttett, fcbtu. (b.) = (ergens) door'stroomen, bitritftralttett, fcbiu. (b.) = doorstroo'men.
burrO'fhtbiere-tt, fctiu. (b.) = goed, geheel
bestudeeren; doorstudeeren (een tijd).
blirtfrftiir3en, fcbtu. (1.) = (ergens) door(heen)
vallen, ploffen; niet slagen, zakken.
doorzoeken, viziburitfu'r4ett, fcttu. (b.)
teeren.
burM itatmen, fcbiu. (b.) = door- of stuk dansen; (een dans) geheel dansen; (een tijd)
dansende doorbrengen.
burrOtoliett, fcbtu. (b.) = doorra'zen, razende
doortrekken, razende doorbrengen.
burttliinett, Mile. (b.) = door'klinken;
alien = doorklin'ken.
bttr'traben, fttiv. (f.) = (ergens) door draven.
bur tribtlett, fcbtn. (b.) = drenken, doortrekken.
burMtritu'utett, fcbtu. (b.) = droomend doorbrengen, verdroomen.
burrbitreibett, ft. (b.) = (ergens) door drijven
of Hagen; (iets) doordrijven.
burOtreten, ft. (b.) = door-, stuk treden of
trap en; intrappen; goed kneden (met den voet).
bitrdytric4terit, fcbtu. (b.) = door een trechter
laten loopen.
ZurOtrieb, tn. = het doordrijven (van vee
bijv.).
burt4trielien = sluw, geslepen, doortrapt.
Zurc4trie'bettOcit, tu. = sluwheid, geslepenheid.
(f.) = doorburrblriefett, burOtropfett,
druppelen, doorlekken.
burrOlitien, fcbt-u. (b.) = (een stuk) geheel
instudeeren.
burt4tua'cOett, fcbtu. (b.) = wakend doorbrengen, waken.
burit'luaMfett, ft. (1.) = door (iets) heen
groeien; bttrMitutM'fen = doorregen, met
vet doorgroeid (vleesch).
bitritluagen fick fcbib. (b.) = zich (ergens)
doorwagen.
burOtuatten, febtu. (ti.) = door en door walken of vollen ; afranselen.
burdytuatttfett, ftttu. (b.) = afrossen, een pak
ransel geven.
burOtuanbertt, fctin. (1.) = doortrekken;
burr4ivatt'bertt, (fctiu. (b.) = te voet doorrei'zen.
burOluitrittett, febtu. (b.) = goed verwarmen,
door en door warmen.
bttrcOltinfrOett, ft. (b.) = door-, stuk wasschen ; stuk voor stuk wasschen; doorwasschen.
bttriirtuatett, (f.) = (ergens) door waden; burcbtualen, fcbiro. (b.) = doorwa'den.
burttitue'ben ft. (b.) = doorwe'ven.
Zurit'ineg, nt. = doorgang; doorreis.
bitrhieg' = doorgaans, over 't algemeen.
(b.) = (ergens) doorwaaien;
buretyttletnit,
bUrOue'fiett, fc'btu. (b.) = doorwaai'en.
burchltieir4ett, fcttu. (f.) = doorweeken, door(b.) =
weekt worden; btirriflueiltett, fcb
doorweeken, doornat maken.
burriytuerfett, ft. (b.) = door (iets) heen werpen, gooien; ziften.
door-, stukslijpen
burOtnetfett, fcbtu. (b.)
of wetten.

Zuiet.

bitrrkluirOfelt, fcbtu. (b.) = afranselen, smeren.
bitrchluinbett, ft. = door'wringen; fht
b. = zich er door werken, dringen; zich er
dooruit redden; Intrcbtuilti beit, ft. (fl.)
vlech'ten.
burrOuifitett, ftttu. (b.) = [uitwisschen, nitvegen]; (f.) = ontsnappen.
burMluollen, unr. (b.) = er door willen.
buratjtuiitytett, itttu. (b.) = doorwoe'len, doorsnuffelen; doorgraven; bon £ugetn bu-rtt=
Intibtt = doorboord; fic4 burrOuiititett, jam.
(b.) = door (iets) heen woelen.
= het doorgooien; zeef.
Zurt4'hntrf,
burc#Itiiir'aett, fcbtu. (b.) = kruiden; met geuren doortrekken.
bitriV3iit)tett, fcbtu. (b.) = natellen, geheel
tellen.
buritv'Men, We. (b.) = drinkend doorbrengen.
burc4'3eicbttett, fcbtu. (b.) = doordrukken (een
teekening), overtrekken.
bttrOxietjen, ft. (b.) = er door trekken, er
door halen; (iem.) over de tong laten gaan;
(een dwarsbalk) leggen; (f.) = (ergens) door
trekken, reizen; burl:4**n, ft. (b.) = doortrekken, doorsnij'den; doorrei'zen.
burrNit'tern, fttiu. (b.) = doortrillen.
= doorvoerbelasting.
Zurdr3olt,
bitrrNuclen, fcbtv. (b.) = doorschie'ten (van
den bliksem bijv.); doorschokken; bet: 0e,
banfe burcb3ucfte itjn = die gedachte schoot
bliksemsnel door zijn brein.
ZurOptg, m. = doortocht, het doortrekken;
architraaf.
(b.) = door iets heen
burr#'31viingen,
drukken, persen.
unr. (iob barf, bu barf ft, er barf, tuir
burr en; burfte; bilrfte, geburft) (b.) = mogen,
verlof of recht tot iets hebben; [noodig
hebben; durven]; er bat nicbt tun b. =
hij heeft het niet mogen doen; menu id)
bitten barf = als ik vragen mag, als 't u
belieft; bilrfte hi) Cie bitten? = zou ik U
mogen verzoeken? bad biirfte luobt fatict feitt =
dat kon wel verkeerd zijn; Sic b. nicbt
gtauben = U meet niet gelooven; Cie b. auf
mid) rectum = U kunt op mij rekenen;
b. nur befebten = U hebt maar te bevelen.
biirf'tig = [arm, nooddruftig;] armoedig,
behoeftig, schraal; gebrekkig, onvoldoende,
schaarsch. Zfirttigieit, tu. behoeftigheid, armoede; schraalheid.
biirr' = dor, droog, verdord; gedroogd; mager,
houterig; einem mit bilrren torten fagen,
baf3.. = iem. onomwonden zeggen, dat
biirebeittig dunbeenig; met magere, schriele
— = dorheid, droogte;
beenen.
magerheid, dunheid.
dorst; begeerte, zucht (tad));
Zurfr, m.
ein 03tc0 fiber ben Z. trinfen te diep in
't glaasje kijken. bar'ftett, biir'ftett, fcbtu.
(0.) = dorsten, dorst hebben; micb bilrftet
bilrftet nticb = mij dorst, ik heb dorst;
mitt biirftet nact = ik dorst naar. buriftin =
dorstig; begeerig, smachtend; burftiger %Int=
her = drinker; er bat eine burftige ,Veber =
hij heeft een droge lever. burftlafitettb,
:ftiltenb = dorststillend.
WO, bufe = zachtjes, stil, bedeesd.
Zitfit'bab, f.; Zwfriy, tn. , n = douche:
stortbad.
= wijfje (van kleine
I. Zufe, Yu. —,
vogels); oorveeg.

'u fief.

150

II. Zulet, m. = droomerij, duizeligheid,
pommel; im Z. = in de soes, halfaangeschoten.
Z. ljaben = meer geluk dan wijsheid hebben.
Zufetet', iv. — = dommeligheid; onachtzaamheid. bus-fent; = suf, soezig, dommelig, duizelig. fcWv. (f;.) = duizelig zijn, dommelen, soezen. Zujettier, f. = suffer, slaapmuts. Zurfet (norbb.) = Zufet en Zuleltier.
idly . (fj.) = fluisteren].
[tuft, in. —6 = 't stof].
bietter = donker, duister; somber, triest;
akelig. Ziefterbeit, :frit, to. = duisterheid,
somberheid. bieftern, fcbtu. (h.) = duister
worden; verduisteren.
Zii ite = lute.
=
—e = dozijn; fecb
Zut3enb, 1.
zes dozijn. Zut s 3eubar3t, tn. = knoeier van

Obetfrikutelu.

een dokter. ZuVienbutenfeb, = heel
gewoon, alledaagsch mensch. /)ut'3ent.fucife =
bij dozijnen, bij het dozijn.
Zita'bruber, in. = intiem vriend (dien men
met „jij" aanspreekt). bu rytt, 1cWv. (b.) =
met „jib en jou" aanspreken. Zu3'frblveiter,
iv. = intieme vriendin.
Zbita'ntit, iv. — = dynamica: leer van de
dynamisch.
krachten. bbna'atifeb
= dynamiet.
Zbitantif,
— = dynamoZbnamoutes ter, nt. u. f.
meter, krachtmeter.
Zbitaft', tn. —en, —en = dynast: klein vorst.
Zb-ttaftle', iv. — (e)n = dynastie. Zbitai=
ftifrb = dynastisch.
= dysenterie: buikloop.
Zbfenterie,
— = dyspepsie: maagzwakte.
ZtOpeofie,

o.
(c, 1. = E; (muz.) E od. mi ; E-bur = e-majeur; E-mott = e-mineur. od. (ever)
ftcettette, = Uw Excellentie.
eau be Cologne, ro. u. f. = eau de Cologne.
(*bbianfer, m. = ebanker. (.01m, —, —n
eb, ebbe;
unb tut = eb en vloed;
ift
e. in meiner Nit1e = mijn beurs is plat; bie
e. tritt ein = begint. eb i bert, fcbiv. (0.) = ebben.
ebb. = ebenba = aldaar.
c'ben effen, glad, vlak, plat; eenvoudig,
braaf; juist, net, precies; nauwelijks; net,
zoo net, zooeven; lair ivobitert au ebener
ffrbe = beneden, gelijkvloers; amen l3u13ee, =
gelijkgronds, zonder naar beneden of naar
boven to gaan; bad ift ed e. = dat is 't 'm
juist; bc0 Wire nth: e. recbt = dat eon net
naar mijn zin zijn ; barauf War e. abgefeben =
dat bedoelde ik net; er ift e. erft angefont,
men hij is zoo pas aangekomen; an e. bent
Tage = juist op denzelfden dag; nit* e.
1cOn = nu juist niet mooi.
= ebbenboom.
(fi benbanut,
(*'bettbitb, f. = evenbeeld, beeld; er ift bae.,
hij is precise zijn varier.
fein6 Q3.ater
e'benbiirtia evenboortig, van gelijke geboorte, afkomst; einem e. Fein = iems. gelijke zijn, de vergelijking met iem. kunnen
doorstaan. e'benbiirtinfelt, iv. = gelijkheid
(in geboorte of stand).
eibettba = daar, terzelfder plaatse. eiben,
baber = van daar, van die plaats. ebben:
babin = juist daarheen. e'bettbafetbjt =
terzelfder plaatse. erbenber (We, baMetbe=
(juist) dezelfde. ei bettbe0atto = juist daarom.
(*Ilene, iv. —, --it = vlakte; 1cOiefe =
hellend vlak. e'b(e)neit, 1cWv. (0.) = effenen,
gelijken, glad maken, banen.
e'benfai0 = eveneens, evenzoo, insgelijks.
— = effenheid, gelijkheid.
(*i bettbeit,
(Vbenbot3, 1. = ebbenhout.
nt. —en,
--en
kunstschrijnwerker.
(*1leitmat 1. = evenmaat, verhouding, gelijkmatigheid, symetrie. = evenmatig, naar verhouding, gelijkmatig.
even, zoo, evenzoo. e'bettfofebr =
e'benfo
evenzeer.

e'benfollblef, :ivenig, r.tvobl = evenilveel,
-weinig, -goed.
(Vbettutta, to. = effening, gelijkmaking.
— = ever, beer (varken),
e'ber, ut.
hij schuimwild zwijn; er fcbthunt role ein
bekt van woede.
Wberefcbe, iv. = lijsterbesboom.
e'berbarb, m. = Everhard, Evert.
eb'neit, zie ebenen.
ebriVer = eebriier.
= Ebro.
e'bro,
= echo. eieboen, febtu. JO=
Web°,
echoers.
eMt = echt, waar, zuiver, onvervalscht, oor=- echtheid, enz.
spronkelijk. eV4eit,
zie ecte.
= hoeklibalk;
:brett,
C*Wlbaffen,
-plank.
— = hoekje.
(*Weben, 1.
ecle, iv. —, = hoek, uit'stekende punt
of kant ; um bie e. biegen = den hoek omslaan; an atten &fen unb ttttben = aan alle
kanten, overal; einen um bie e. bringen =
iem. naar de andere wereld helpen; icb traue
iOnt nict urn bie = ik vertrouw hem gees
zier; neljmtd niitt um bie e. = neem 't niet
verkeerd op; er ift um bie ll. = hij is 't
geOt bunt iiber td = 't gaat er
hoekje om;
dol toe. eclenft0er, nt. = baliekluiver.
--n = eikel, aker; peuter,
ecifer, iv.
kleintje; klaver (in het spel).
(*cflfenfter, 1.; :bat , I.; :taben, u. =
hoek livenster ; -huffs; -winkel , e. d.
cella = hoekig; onbehouwen, ruw; [buiten
zich zelf]. (*Wive°, T. hoekzak (biljart).
effltein, nt. =hoeksteen; schutsteen; ruiten
(in het spel). ecr3cOit, nt. = hoektand.
eb. = bition = editie, uitgave.
ft'bet, iv. = Edda (Scandinavische Mythenverzameling).
e'bet = edel, nobel, kostbaar. e'betbiirner,
= voornaam burger, patricier.
tit van adellijke geboorte. eintbante, =
adellijke dame. (f'befer3,
= rijk of edel
= edelvalk. (Vbelfrau,
erts. C'belfettfe,
iv. = edelvrouw, adellijke dame. (Vbeffriiu:
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= freule, jonkvratiw. eibeineboren =
van adel. e'behlefinnt, = edelgezind, edeldenkend. e'bet tl eiteitt, f. = edelgesteente.
e'bett)ersto = edelaardig, edelmoedig.
edelhert. (Vbetbof, nt. =
birfeb, m.
adellijk kasteel. ('Ming, nt. --e =
edeling, ridder. e'beffnabe, nt. = edelknaap, page. e'belittecbt, m. = schildknaap.
= edelman. e'bet:
('betmann (=teute),
utannifrii = adellijk, edel, ridderlijk.
taut, 2n. = edelmoedigheid. eibetutiitin =
edelmoedig. e'beffittn, nt. = edelaardigheid,
edele inborst. nt. = adellijk goed,
heerlijkheid. e'betftein, nt. =edelsteen.e'bet,
teinfaffer, m. = zetter (van edelsteenen).
N ibeffteinllgetuittt, T.; :1)antlet, =fMneiber,
nt. u. 4. = edelsteenligewicht (karaat); -handel; -snijder.
0,-.'bettanne, = zilverden, pitch-pine. ('bet:
tat, 21). = edele daad. e'bettoitb, f. = edelwild.
= Eden, paradijs.
('ben, T.
ebie'rett, (0.) = uitgeven. f. —(eA
—e = edict, verordening. ebittatlabung,
iv. = openbare rechterlijke dagvaarding.
—, —en = editie, uitgave.
%bition',
—en = uitgever.
e'bitor, m.
(bier bon Fanner = De Heer v. T.
OblItUnb, m. = Edmond.
e'buarb, m. = Eduard.
= Effendi, Heer.
efen'bi, m.
e. = guex lbete of suer g2cetten3 = UEd.
of Uw Excellentie.
= klimop.
('fen nt. (u. i.),
ffeff' = a a, 1.: etlu. nit bem g . berftefien=
op zijn duimpje, in de puntjes kennen.
—e = effect, werking.
( - eft', m.
effertett, 1M. = bezittingen, goederen,
bagage; effekten, papieren. effertenbatoter,
= effektenkoopman. effert'bafetieret,
jacht op effekt. effeftib' = effektief, werkelijk (Zienft a. zi.). effeftib'beftattb, m. =
effectief: wat waarlijk voorradig is. effef,
= effectieve sterkte
tit:II-raft, =fade,
(v. h. leger). effeftuie'ren, 1cOin. (f).)= effectueeren, bewerkstelligen, uitvoeren. effeftiz
boll effectvol, met veel uitwerking. effev,
= effekt (bij 't biljard).
f.
= het S-vormige gat
ertor4 od. azvorti ,
in een viool e. d.
egaal, hetzelfde, om 't even; [voortcoat'
durend]. egatifie'ren, fMtu. (i.) = egalizeeren,
=
gelijk maken, vereffenen. (fnalitat',
egaliteit, gelijkheid.
('gel, nt.— = bloedzuiger.
—e = eetbare paddestoel.
e'R ertitta,
—n = eg, egge. en'acit, 1cW12.
en*,
— = egger.
(12.) = eggen. (ftVger, nt.
eirgenadbIte, od. .:3infett = egtanden.
(fgEbit0 = Eloi. e'rcittbarb = Eginhard.
oWlittt, nt. = egoisme, zelfzucht.
Nnoiff, m. —en, —en = egoist. egoliftiftt =
egoistisch, zelfzuchtig.
enrente'ren, 12t2D. (b.) = uitkorrelen, uitpellen.
et)! = ah! he!
= eer(dat), voor(dat).
= huwelijk, echt; gfie Sur
—,
woe,
huwelijk
Unfelt (anb, ntorganatifcbe g e
met de linkerhand, morganatisch h.; hie
echtbreuk plegen; einem bie
g i)e brecben
tHje 2.2erflirecben = beloven iem. te huwen;
uit het eerste,
Stitther erfter, gueiter g t2e
tweede 11.; auf3er ber g tie geboren = buiten
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huwelijk, buiten echt geboren; g Oen inerben
int Vinmet gercOtoffen.
WOO banb, 1.; :bat, huwelijkslband; -bed.
c'tjettrer4eit, ft. (tj.) (ic0 bre* bie g Oe, 2c.) = echtbreuk plegen, overspel drijven. (Vbetire(ter,
nt. = echtbreker. e'betirerberifit = overspelig. K.'bettrite4,
= echtbreuk, overspel.
eliebuttb, m.,
f. = echtvereeniging , -verbintenis.
eertijds, voorheen, vroeger.
e'bebein
e*fran, =gatte, :nattin = echtgenoot(e).
elynefiibbe, f. = huwelijksbelofte. e'bege:
echtgenoot(e).
utat)t, =gettofi, =gettuffin
e'befiericQt, f. = rechtbank voor huwelijkszaken. (. 1 .1)enefPott,
u. f. = echtgenoot(e).
e'begeftern = eergisteren.
(VOCII OM, j. ; :gott, 2n. = huwelijks II geluk ;
-god.
= wederhelft, eega. (1je0err,
Wiobiitfte,
= echtgenoot. e'beberrtir4 = den echtgenoot betamend of toekomend, mannelijk.
(VbebittberitiL f. = beletsel voor een wettig
huwelijk.
wbellitnt, I.; :funtraft, nt. = huwelijkslljuk,
-contract.
Wbefretti, = huwelijks last, -juk; wederhelft,
booze vrouw. e'berriipper, = oude lichtmis, suffer. etjeteiblicb = wettig, in den
echt geboren. ebeicute, V. = echtelieden,
echtgenooten. c'betirb = van het huwelijk,
huwlijks-, wettig. e'etitt en, fit W. (tj.) =
huwen, trouwen. e'betietIfte (ber u. bie) =
echtgenoot(e). e'beW = ongehuwd. ('be=
— = ongehuwde staat.
toTinfeit,
fuftin = trouwlustig.
e'bentatig = voormalig, vroeger, gewezen,
oud. e'bentaW = voormaals, eertijds, vroeger.
C,"'bentann = echtgenoot, man. e'betniinnifrb =
0e0errticf). (Vbeorbnung, = huwelijksverordening, -recht.
=Paten, V.; zofanb, f.;
ebellOaar,
= echtpaar; huwelijksl
icontract;
=Will*,
-panel; -plicht.
e'tjer = eerder, vroeger; eer, liever; je etjer,
je (od. befto) tieber = hoe eer, hoe liever.
= huwelijksrecht.
elierectit,
eibern metalen, bronzen ; eine e0erne Stint =
een stalen voorhoofd.
Wbefalte, tn. = huwelijkszaak. K''befe4iittber,
= huwelijksschender, echtbreker.
= echtscheiding. Wbeft74eb.
fiteibunn,
eisch tot echtscheiding.
buntWtane, to.
beftteu,
to.
=
schroom, afkeer tegen
K•i
't huwelijk. (.1-)efegett, f. huwelijkszegen
(inzegening en kinderen). 6;"'fieftant, m. =
huwelijk, gehuwde staat; (her) g . (ift ein)
Tileheftanb = trouwen is berouwen.
e'befte, ant eOeften = het eerst, het vroegst;
mit etyften, beC eOeften, ei)efte20 binnenkort ,
eerlang.
huwelijksgift.
0,,efteuer,
= huwe''t)eliftifter,
=itreitinfeit,
lijksilmaker ; -twist.
= verstoorder van den hue'betettfet,
welijksvrede; Asmodee; boos wijf, tang. ('1)e:
berbot, f. = verbod om te trouwen.
e'beberfanen = verlaten door:den echtgenoot.
eibebertabniL 1.= verloving. (Vbeuenttarbt:
f. = bij het huwelijk vastgestelde weduwgift.
'tietierfOreiteit, T. = trouwbelofte.
huwelijkscontract.
'nebertran, nt.
teeth, f. = echtgenoote, vrouw.
eirtirten = efieticOen.
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-kroon. e1rrenfreu3, m. = eerekruis, kruis
= legioen van
van eer.
= eereloon, honorarium.
— = eerzaamheid; eerbaar- eer. etrrentotw,
eig'barfeit,
eeremaaltijd,
feestmaal.
irettuta01,
heid, zedigheid.
ettr'benier(be), In. — = eerzucht.
t irenntattn, m. = man van eer, braaf, achtenswaardig man. efyremnitglieb, f. = eerelid.
pierig = eergierig, eerzuchtig.
gedenkmunt, -penning,
Ctirre, tn. —n = eer; bad macbt Zibrent eirrentniinae,
= eernaam.
medaille. etyrenttante,
Oefttmacf e. = dat doet uw smaak eer; bie
=
eerepoort.
eirrenplat,
eWrenPforte,
ebren einen ,auf ea mac jets = de honneurs
nt. = eereplaats. eirrettPoften, = eerewaarnemen; fein VInerbieten ift alter ebren
post, eereambt; eerewachtpost. etrrenprii:,
Inert = is eervol; our g bre bei Zireftor =
fibent, m. = eereprezident. eirre-ttOreiL
tot eer van den d.; er bat wit ebren beftanben =
ut. = eereprijs; eereprijs (veronica). eirrett=
hij heeft het er eervol afgebracht; feitte e.
barein feten, ettn. au tun = er een eer in ountt, tn. = punt van eer. eO'renrat, nt. =
eerelid van een raad; raad van eer. %Wren,
stellen; ficb eine g . auf etle. mcicben, ficb ettn.
fur anrecbnen = het zich tot een eer rekenen; raub, = eerroof, laster. elyrenrauber,
m.
= eerrroover, lasteraar, verleider. eirren,
idj inerbe bie g . baben od. mir bie e. geben =
ik zal de eer hebben; einem (bie tette) g . et= reMt, 1. = honorair recht, recht van eer.
tveifen = iem. (de laatste) eer bew.; einen
e-Wrenretter, m. = eerredder, verdediger.
eirrettrirOter, m. = rechter in zaken van eer.
inieber au gbren bringen = iem. in zijn eer
herstellen; auf t. batten = op zijn eer gesteld eirrenriirig = beleedigend, krenkend.
eWrettfabef, m. = eeresabel. (f4rettfaMe,
zijn; in ebren batten = in eere houden;
tn. = eerezaak. eOirenfiiute, tn. = eerzuil.
ebren ber onigiu od. ber u ttjren =
eO'rettir4iinber, m. = eerroover, lasteraar,
ter eere van de Koningin; bei ebren bteiben =
zijn eer bewaren; auf e., auf mettle ti., bei verleider. eO'renfr4eitt, = eerebriefje.
eWrenfrOilb,m.=eereschild.eirrenfriintutf,
uteiner e. = op mijn eer; in atten ebren =
in alle eer en deugd; er ift in ebren grau m. = eeretooi, greet ornaat, plechtgewaad.
geron-rben hij is met eere grijs geworden;
eirrenfMulb, =eereschuld.e4'renittut
= eereschot, salvo. eirrenfolb, m. =fentanb in (atten) ebren gebenfen = tern. eervol gedenken; Z'br tort in ebren = met uw honorarium. efi'renftaffel, m. = eeregraad,
verlof; einen bei feiner g . laden = op iemands trap van eer. eirrettfteffe, in. = eereplaats,
eereambt, plaats van vertrouwen. Myren:
eer werken; einem bie e. abictmeiben = iemands
straf met verlies van eer.
itrafe, tn.
eer bekladden, rooven; ber Vabrbeit bie g.
eWrettftufe, = ebrenftaffet. ebirentag,
geben = de waarheid huldigen; e. bem g.
nt. = eeredag, groote dag, feestdag ter eere
gebilbrt = eere -wien eere toekomt; einen .%1113
in (tjren faun niemanb tnebren = die erg van. %irrentan3, m. = eeredans, eerste
dans. eb'rentitet, nt. = eeretitel. etyren=
denkt, vaart erg in 't hart.
Wren, fcbtn. (b.) = eeren, eerbiedigen, respec- trunf, m. = eeredronk, feestdronk, toast.
teeren; vereeren; leer ben $fennig nicbt Ott, eirrenbou = eervol.
ift ben rater niobt inert = wie het kleine eOirentiormunb, m. = toeziende voogd.
niet eert, is het groote niet weerd.
eVrentuar0e, tn. = eerewacht. myreutuein,
eerewijn.
nt.
ebru
e4r(e)tt
eirrettantt, f. = eereambt, eerepost, eere- eirrentuert = eerwaardig, waardig, achtbaar.
baantje. 4L41'rettbatot, in. = weg van eer, eO'renlittiort, f.; =3eitten, f. = eerellwoord;
eervolle loopbaan. etyrenbertjer, eerebeker. -teeken.
effrenbefurit, tit. = ceremonieel bezoek, ekrerbietig = eerbiedig. eovervietiareit,
beleefdheidsvisite. eirrenbett, staatsie- (tOr'erbietunn, tn. = eerbied, eerbiedigheid.
bed. eirrenbeaeigung, =be3euattng, tn. = eOri furriit, tn. = eerbied, hulde.
eerbewijs, -betoon, -betuiging. etrren: tig = eerbiedig. er'furrbOboff eerbiedig,
barger, = eereburger. eirrenbiiraer= nederig, deemoedig.
brief, tn. = diploma van eereburgerschap. 00'nefiibt, f. = eergevoel; an jemanb e.
etyrenbante, tn. = staatdame, hofdame. a4ettieren = een beroep doen op iemands
= eeredegen. efrren, eergevoel. etir'nei3, = eerzucht, eergieeirrettbeaen,
=herstel van eer, eerherstel, righeid. eig'nei3ig = eergierig. e4rlier,
erfliirung,
= hevige eerzucht. etir'nieria = eersatisfactie. eo'renfeft, f. = eerefeest.
zuchtig.
etyrenteft, = eerzaam, braaf, erentfest.
eirrengefotge, f. = eerestoet, eeregevolg. e1jr'lidj = eerlijk, braaf, oprecht; eervol, fateirrettnetAft, 1, = pensioen. eirrenneleite, soenlijk; eine ebrticbe .ant = een goeie vent;
f. = eerestoet. etyrettgepriinge, f. = groote e. tvatjrt am tangften = eerlijk duurt het
eerebetuiging. eirrettgerhtt, f. = rechtbank langst; er bat fein ebrticbe WuUommen =
hij kan fatsoenlijk bestaan; einen Inieber e.
van eer. CcArre-noefMenr, f. = eeregeschenk.
etrrenarab, = eeregraad, honoraire graad. macben = iemand in zijn eer herstellen ein
eervol,
eerwaardig,
waardig.
tinb e. macben = wettigen. ebrilittfeit, to.
etrrettOaft =
achtenswaardigheid,
= eerlijkheid, braafheid, oprechtheid.
eirrentjaftiafelt, tn.
= eerzucht, eerliefde. ebrifie:
eeretempel. ei)rillebe,
achtbaarheid. eirrentialte, In.
= zaak van eer, eerezaak.
eerloos. erg':
benb = eergierig. etyr'W
(Wreitijanbeli,
eerloosheid.
etrrettOof, nt. hof (rechtbank) van eer. tofigreit,
eerzaam,
eerbaar,
net,
achtbaar.
eirrenttiiteritt, tn. = duenna, eerehoedster. O r'fant
eirrenfette, to. = eereketen. et-rye/mane, 04'fautfelt, In. = eerzaamheid, eerbaarheid,
nt. eisch tot eerherstel. ty reititeib, = fatsoenlijkheid. e4rfitc4t, = eerzucht.
corifficbtin = eerzuchtig. etiribergeffen =
eerekleed, eeregewaad, staatsiekleed. (Wren:
friinfung, In. = krenking van (iemands) eer, eervergeten. ebr'beraefiettbeit, tn. = eerbeleediging. elyrenfratt3, tit. bruidskrans, loosheid, laagheid. eltribertePtettb = belee= eerroover, lasteraar.
(sMir'abfrQueiber,
eerzaam; eerbaar, zedig; eerlijk.
ebribar

e

ebrnilbrig.

153

in strijd,
digend, eerkrenkend. effirluibrig
strijdi met de eel..
(1)r'nuirben, to. = Eerwaarde; ctn. e. =
= eerwaardig,
Uw Eerwaarde.
zeer eereerbiedwaardig. etyriniirbigft
waardig.
och kom!
ei ! wel ! ei toa!
ei !
—er = ei; loeicb6 ei = zacht ei;
f.
ei = hard ei; bad ei Witt ftilger fein
ate bie ,entte = het ei wil wijzer zijn dan
de hen; er fiebt auf tole auf bem ei gefcbiitt
(gepettt) = hij ziet er uit, alsof hij uit een
doosje kwam; ein faut6 ei berbirbt ben gait=
aen Frei = een rotte appel in de mande
maakt al de rest te schande; er gebt lair auf
eiern hij loopt als op eieren (zoo voorzichtig); lver Witt ficb inn ungetegte Geier film=
stern? = zorgen voor den tijd maken; fie
finb einanber libuticb tote ein et bent anbern =
ze gelijken op elkaar als twee droppels water;
er ift fount atO bent et gefrocben = hij is nog
nauwelijks uit den dop.
= van
= taxus.
(fi'be, tn. —,
taxus(hout).
nt. —6 = Witte maluwe, althee.
= ijkkantoor.
= galappel, galnoot.
'apfet,
eik,
eilte, to. —, —n
On 'flaunt,
eikeboom.
—n
=
ijk,
ijkmaat;
het
ijken,
Witte', to.
roeien, peilen.
= eikel, alder, aardnoot (min Aar!i'djet,
tenfpiet) klaveren. ei'Metfijrntig eikelvormig. Oi'Metgarten, m. = eikeltuin, eikenplantsoen. evcottaffee, m. = eikelkoffie.
el'itellifalitn, to., :relit, nt., mii0fcben, f. =
dopje van den eikel. eiltelfrone, tn. = krans
van den eikel.
= ijk-el, standaard-el.
0-1 1M'elte,
= eikeloogst. (flActutaft,
WrOettefe,
to. = eikelvoeder, eikelmesting.
frOlvein, f. = met eikels gemest zwijn.
I. eli tten = eiken, van eikenhout.
ijken, roeien, peilen.
II. eiAen, fcbtu. (b.)
— = eitje.
(fi'Men, f.
el'e4entitatt, f. = eikeblad. Ci'Mettfarbe,
to.= eikenhoutkleur. eiltentio13, f. = eikenhout. eiAenfrang, m. = krans van eikeblaren. (flistettntoo, f. = mos op de eikeschors. (fi'Mettrinbe, to.=eikesehors.eilten:
frOtuantut, nt.=tonder- of vuurzwam.eiAen:
m. = eikenbosch, -woud.
— = ijker, roeier, peiler.
(fiAer,
ijkloon.
Lt igebit4r, to.
f.,
c(-t 114orn, 4frOrnrlyn,
to. = eekhoorntje.
Marti-tat, f. = ijkmaat, standaardmaat.
pfunb, f. = ijk-, standaardpond. (fir4iftab,
nt. = meetstok, peil-, roeistok. (flOftric4,
ut. = ijkstreep.
(firtylnatb, tn. = eicbentoatb.
—e = eed; einen e. ablegen,
fcbtaren, teiften = afleggen, doen; teibticber,
fOrtterticber e. = persoonlijke eed; einem
ben e. aufcbieben = iem. den eed opleggen.
—e = schoonzoon.
(i'bam,
= eedbreker, meineedige.
Oib ittrerber,
= eedbreuk, meineed.
eib'bruck
brti ftig = meineedig.
—n = hagedis. etibeCen:
Kiibertfe, to.
artig = hagedisachtig.
to. —, —It = eider—;
tfi'Der, tn.
(eend). Oi'berbaunett, :buttes, V.

eidenbfintet.

eiderdons. el'berente, to. = eidereend.
(%'bergatt, to., :nutlet, tn. = eidergans.
= afleggen van een eed.
fKlbe0ablegung,
eiln0abletinung, = eedsweigering.
ei'beOfortnet, tu. = eedformulier. ei'bet:
teiftung, to. = =abtegung. %Vbe0Offir4t, to. =
gezworen trouw ; bie e. teiften = hou en trouw
zweren. OiteOftatt, an e. berficbern = plechtig verzekeren (in plaats van een eed te doen).
eilnOnriveigerttg, to. = eedsweigering.
eitVgenofb nt. = eedgenoot. eib'gettoffen,
=eedgenootseqap. eib igeniiffiftt =
fitaft,
eedgenootschappelijk.
= onder eerie; e. befraftigen = onder
cede bevestigen.
ei'botter, f. = eierdooier.
eibifr4lIntr, m. = eed. eibliergeffen = meineedig.
= melanzaanappel, vrucht van
Weralifet,
de nachtschade.
el'erbect er, m. = eierdopje. everbier,
f. = bier met brood en kruiden. ei'ertirot,
f. = brood met eieren, eiergebak.
= eierkoek,
tn. = eiersaus. el'erflaben,
omelet. eVer4iinbler, tn. = eierhandelaar.
= eiervla. ererfreb4,
=
eVerfafe,
'iterfulten, m. = eierpannewijfjeskreeft.
koek; (boekdr.) pastei.
eVertegenb = eierleggend.
eVertork f. = nest v. een kip. (fi'erniePfc4en,
eierf. = eierdopje. 0.Terpftaunte,
= schaal, dop van
pruim. eiierfate,
een ei. eterfot)aunt, m. = geklutste eieren.
schuim van eieren. Byer:
et'erfMitee, m.
ftott, nt. = eierstok, ovarium. %is ertana, m. =
[eierdans.
etertragenb = eierdragend.
eller, tn. = ijver, dienstijver, vuur, drift ;
verontwaardiging, toorn; in e. geraten =
boos worden.
— = ijveraar.
eilerer,
eisferig = eif rig.
ei'fern, fcbto. (b.) = ijveren (f fir u. gegen od.
toiber); boos worden (fiber etto.).
eljerflubt, to. = ijverzucht, jaloezie. Offer,
fihttetef', Ia. = kleingeestige, kinderachtige
jaloezie. = ij verzuchtig, jaloersch
(auf einen).
= eivormig,
ei'fornt, to. = eivorm.
ovaal.
eirrig = ijverig, vurig, gedienstig, driftig;
f. = geel van een ei. [jaloersch.
eigen = eigen, eigenaardig, bijzonder, vreemd,
nauwgezet, precies; in eigner $erfon = in
(eigen) persoon; eigene 2eute = lijfeigenen;
er befit nidjtd eigen6 = hij bezit niets van
zich zelf; ficb rho. au e. ntacben = rich iets
toeeigenen, zich van iets meester maken;
ba?, ift mein e. = dat is van mij, mijn
eigendom; fie bitbeten eine eigene Air* = zij
vormdeu een kerk op rich zeif, een eigen
kerk; fein eigener <err fein = zijn eigen
meester zijn; fein eigenft6 ref en = zijn meest
bijzondere, innige aard; au?, eigenent tIntriebe =
uit eigen beweging; auf eigene ,t■ anb od. ant* =
op zijn eigen hand; ein eigner 9,Ttenicb = een
eigenaardig mensch; emu eigener aatt = een
lastig geval.
tu. = zelfbeschouwing.
eigenaardig, bijzonder.
ei'gettartio
Ki'gettberuOt, m. = origineel, particulier bericht, verslag.
eFgettbattiet, tn. = eigendunk, verwaandheid, laatdunkendheid.
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= eigenhandig; e. iibergeben =
in handen overgeven.
—, —en = eigenaardigheid,
bijzonderheid; zonderlingheid.
etgen4iffe, tn. = zelfverdediging; ant
greifert = tot zelfverdediging zijn toevlucht
— = eigenliefde.
nemen. elgentictie,
= eigen lof; g. itinft = eigen
lof stinkt. el i gettliAner, nt.— = die
voor eigen rekening een mijn exploiteert.
ef'gettutarttig = eigenmachtig, willekeurig.
el'gennante, m. = eigennaam.
el'genttutf, m. = eigenbelang, eigenbaat,
baatzucht. eiigenniitFig = belangzuchtig,
egolstisch, baatzuchtig.
ei'getW = opzettelijk, expresselijk, in 't bijzonder uitdrukkelijk.
—, —en = eigenschap, hoeeii ti enittaft,
danigheid, kenmerk, aard.
ei'genfttaftdtuort, f. = bijvoeglijk naamwoord, adjectief; eigenschapswoord.
(fi'genfinn, m. = eigenzinnigheid, hoofdigheid; wonderlijkheid.
ei'genfinnig = eigenzinnig, stijfhoofdig, koppig; grillig, kurig, wonderlijk.
= eigendom, beOl'gentunt,
zitting.
Oi'gentiinter, — = eigenaar, bezitter.
ei'gentiinttir4 = eigenaardig, bijzonder, kenmerkend, onderscheidend; zonderling, vreemd;
eigen; in eigendom.
tn. —, —en = eigenaardigheid, eigenaardige eigenschap of hoedanigheid, zonderlingheid.
ON'gentumdentfetfung, = eigendomsontzetting, onteigening. evnentunoberr =
eigenaar. ergentuntdreitt, I. = eigendomsrecht.
agentiir4 = eigenlijk, werkelijk, eigenlijk
gezegd, welbeschouwd.
ei'gentuilte, = eienzinnigheid. ei'genz
tuiltig = eigenzinnig. tti'gentuittigreit, tn. =
eigenzinnigheid.
eiglten, fcbtn. (b.) = eigen zijn, behooren bij;
passen; eigen maken, in bezit nemen; fir4 e.
od. geetg'net Lein (311 od. fur ettv.) = passen,
geschikt, passend zijn (voor iets).
— = eigenaar, bezitter.
m.
—e = eiland.
tn.
eilattb, f.
— = eilandbewoner.
ijlbode, koerier, renbode,
Mi'bote, to.
estafette.
(f Vie, in. — = haast, ijl, spoed; e 4at feine
= het heeft geen haast; bie Sacbe bat fl. =
is spoedeischend.
Men, fcbtn. (b.) = zich haasten, zich spoeden,
haast maken ; eite mit Utile = haast u langzaam; 6 eitt er is haast bij; = ijlen,
snellen, hard loopen.
eilettb = haastig, snel, ijlend. eilettbd =
ijlings, haastig, in haast, onverwijld.

ei'genttett,

ettf =
eit'fertig = gehaast, haastig; in haast, over-

= haastigheid.
ijld. ettlertigiett,
als ijlgoed. (Citifu4re,
.per
ijlgoed.
in. = snel vervoer. eirgut, f.
= gehaast, haastig; dringend, spoed,
eischend; snel, vlug; in haast; er Oat 6
-homer e. = hij heeft altijd haast.
ijlings, ten spoedigste, in allerijl.
Mi nnie, In. = ovaal, ellips.
Kit'ittarfcb, tn. = geforceerde marsch.
pot, to. = snelpost, diligence. Cf,it'frfnitt,

eit'fraitt,

einbefoinnten.

versnelde pas. eitituagen, nt. = snelle
sneltrein.
postwagen. eit'aug, nt.
— = emmer; maat (voor wijn
of bier) van 69 liter; ehtter*tt,
—=
emmertje. eiluerrette, = emmerketting,
pompketting. ehtterfunft, tn. = paternosterwerk (een soort scheprad).
elintertuelfe = bij emmersvol.
I. eitt (eine, em), aunt. = 66n, eene; einer
(ein) unb bertethe = een en dezelfde! ein fiir
attemat = eens voor al; fie fittb einer %tter,?, =
van denzelfden leeftijd ; ein erg unb eine Seete
rein = een hart en een ziel zijn; ein bier3ig
Z5'abre = ein Zs'abrer 40 = een jaar of veertig;
tie ift Fein tin y unb feta 91fte,?., = zij is zijn
alles;
thuft auf ein binau = 't komt op
't zelfde neer; mit eitt op eens; 6 bat
ein getcbtagen = 't heeft een (uur) geslagen;
in einem fort = in eens door, in den adem,
aan een stuk door; eit0 tnerben = het eens
worden; iron. = iemand, men; unter einer
iemand als wij, wijlui; to einer = zoo iemand;
bad ift einer! = dat is me d'r een! — tne, tott
einer baau tagen = wat zal men er van zeggen;
inente einem bunter fcbtecbt eft = als 't je
altijd slecht gaat; eitten nebuten, eit0 trinfen =
een borrel nemen ; einem eit0 berte4en = iem.
een klap geven; bie einen...unb bie unbent =
sommigen ...en anderen; id} babe einen
ter gefannt = ik heb een zekeren M. gekend;
nocb eine = nog een woordje ; 9,trt. = een, eene.
II. ein, Wbb. = in, naar binnen; er tuur3te
timber ein notb atO = hij wist geen raad;
tnottte ibm nicbt ein = het wou er bij hem
niet in, hij kon het niet begrijpen.
ein'adern, fcbtn. (b.) = inploegen, inwerken.
ein'aftig = van (of in) 66n bedrijf.
einan'ber = elkander, elkaar.
in ettn. e. = zich
ein'arbeiten,
in iets inwerken, zich van iets op de hoogte
ein'artnig = eenarmig. [stellen.
ein'artig = eensoortig , gelij ksoortig , van
denzelfden aard.
eitt'iifr4ern, fcbto. (b.) = in de asch leggen;
met asch bedekken; inrekenen.
ein'atuten, tcbin. (b.) = inademen, inhalen,
= inademing.
inzuigen. ein'atmung,
fcbtn. (l.) = ingraveeren, inetsen,
laten inbijten.
= eenoogig; unter ben ll3tinben itt
bet inaugige iinig = in het land der blinden is Eenoog koning.
ein'tiactett, ft. u. tcbtn. (0.) = inbakken.
fcbto. (b.) = inpakein'batten,
ken (in balen), emballeeren.
ein'tlatfantieren, fcbtn. (4.) = balsemen, inbalsemen. eitrbatfamierung, tn. = balseming.
in. = band, boekband.
= in een band, in een deel.
ein'tianfen, TAW. (b.) = optasten, in de schuur
bergen.
ein'baunt, tn. = boot uit een uitgeholden
boomstam.
ein'bebingen, ft. (b.) = er bij bedingen, mede
in 't contract bepalen.
einliegreifett, ft. (4.) = er in begrijpen, meerekenen; einliegriffett = er in begrepen.
ein'tietiatten, ft. (b.) = inhouden, niet uitbetalen.
= eenbeenig, met een been.
ein'tietfien, ft. (b.) = in (lets) bijten, invreten.
ontvangen, benren,
eln'tierommett, ft. (b.)
in kas krijgen.
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ein'berufen, ft. (b.) = oproepen, samenroepen, bijeenroepen. einlierufunOorber,
Iltreitien, 1. = oproepingsbevel, -brief.
ein'beten, fcbin. (b.) = in slaap bidden.
(iem.) in een bed legein'tietten, fcbin. (b.)
gen, voor iem. een bed opslaan; inzinken;
ficb e. = zich slaapgelegenheid verschaffen,
een bed in beslag nemen.
eitebtegett, ft. (fj.) = in- of naar binnen buigen ;
weer op de hoofdzaak terugkomen; itt eine
Strafe e. = een straat inslaan.
inbuiging, kromming.
ein'bitben fcbtu. (u.) = zich verbeelden,
zich inbeelden, wanen; ficb OW. e. = verbeelding, eigenwaan hebben, ingebeeld zijn;
er bitbet ficb Wet auf (einen Weicbtum ein =
hij laat zich heel wat voorstaan op zijn geld.
einlitibung, tn. = verbeelding, fantazie; inbeelding; verwaandheid. %in'filibungeraft,
= verbeeldingskracht. ein'bilbungaier:
Utiigett, 1. = voorstellingsvermogen.
ein'binben, ft. (b.) = inbinden; inpakken, in
elkaar binden, inwikkelen; (bie Sept) inhalen.
ein'btafen, ft. (fj.) = inblazen; neerwaaien,
in elkaar w.; in 't oor blaren, influisteren.
aanzetter, opstoker.
m.
ein'btatt, f. = eenblad (een plant).
eins blatterig = eenbladig.
fcbtu. (b.) = (Me Stifcbe) doorhalen.
fcbin. (b.) = (einem ettn.) inranselen.
m. = blik in iets, inkijk.
ein'tiobren, Irbil:). (c.) = inboren, borend
binnendringen.
ein'tiretten, ft. (b.) = (eine Zitr) met geweld
openbreken; (f.) = instorten, breken, inzakken; inbreken, met geweld binnendringen,
inbraak plegen; invallen, een inval doen; aanbreken, invallen; bei einbrecbenber 9rtacbt =
met het vallen van den nacht. ein'breiter,
— = inbreker.
at.
ein'Orennen, unr. (fj.) = inbranden; brandmerken ; (ein zwavelen; (9,Jtebt) branden,
bruin laten worden.
ein'bringen, unr. (fj.) = inbrengen, binnenbrengen, binnenhalen ; (in bie g ly) meebrengen
(ten huwelijk); (einen Wittrag) indienen; Me=
Winn) opbrengen, opleveren; tuieber e. =
herstellen, inhalen, goedmaken (nertorette
Beit 6. 0.).
ein'brocten, fcbh). (b.) = inbrokken, inbrokiem. een leelijke poets
kelen; einem ettu. e.
spelen; leer eingebroctt bat, mag aucb
atteffett = wie kaatst, moet den bal verwachten
of wie zijn billen brandt, moet op de blaren
zitten; er bat ettur0 einaubrocten = hij heeft
wat in de melk to brokken.
ein'brijfeten, fcbtu. (b.) = met fijn gewreven
brood bestrooien, met paniermeel bestr.
inbraak; inval; het invallen,
(fitt'tirtlit, nt.
het aanbreken; [inbreuk]. ein'tnurbieti,
italic, at. = diefstal met inbraak.
etni tiriiberig = eenbroederig, monadelphisch.
einImMtung, 11). —, —en = inham, bocht,
nauwe baai.
eini bunen, fcbtn. (b.) = binnenloopen, inboegseeren.
fcbtn. (b.) = inburgeren, burger
(b.) = zich inmaken, naturalizeeren; fir4
= inburgering.
burgeren. einliiirgerung,
(fin'buf?e, tn. = verlies, schade.
fibtu. (fj.) = verliezen, inschieten; fie Oben
bad ,Vebett babel eingebiif3t = het leven er bij
ingeschoten, verloren.

eintaffen.

ein'bammen, fcbin. (fj.) = indammen, indijken,
bedijken. ein'bantinung, to. = indijking.
ein'bamPfen, fc0n). (b.) = verdatnpen.
bettnpfen, fcbtn. (0.) = laten verdampen;
stoven; (een vogel) in 't donker sluiten.
(een dak) afdekken;
ein'berten, fcbin. (L.)
met aarde toedekken (in den tuin- en wijnb.).
indijken.
ein'beir4en, fcbin. (fj.)
ein'beutig = met niet meer dan een beteekenis.
eini bienen fic4, fcbtu. (b.) = zich ergens indienen, in een dienst geheel thuis raken.
indrogen, inkrimpen.
ein'borren, TMID. (f.)
ein'brangen, fcbtn. (fj.) = induwen, indruk= zich binnendringen,
ken, indringen.
indringen.
ein'breOen, fcbtn. (fj.) = indraaien, binnendraaien.
eintringen, ft. (f.) = indringen, binnendringen, in iets doordringen; auf einen e. =-bij iem. aandringen. ein'bringlic# = nadrukkelijk , krachtig, met aandrang, dringend.
— = aandrang, kracht.
--e = indringer.
ein'bringting,
eittibruci, nt. —(e* ...bracte = indruksel,
merk; indruk.
eininncten, fcbin. (0.) = in-, opdrukken.
IMID. (b.) naar binnen drukken,
er in drukken, persen; in-, stukdrukken,
platdrukken; e. = zich indrukken, rich
inprenten.
ein'brnrtao = zonder indruk. ein'brut0=
bolt = indrukmakend, werkingvol, krachtig.
ein'briirt-nng, = het in- of platdrukken.
ein'etienett, fcb1n. (b.) = effenen, vlak maken.
eini eggen, fcbin. (b.) = door eggen on'derwerken, ondereggen.
einen, fcbiro. (b.) = vereenigen.
ein'engen, fcbtu. (b.) = in 't nauw brengen,
insluiten, inpersen.
ether (eine, einer) = men, iemand, je (fieb ein).
= eenheid.
ebter, m.
ei'nertet = eenerlei, eender, zelfde; einentei' =-eender, 'tzelfde, onverschillig. einerieV, f.
= eenerlei, eenvormigheid, eentonigheid;
hunter bad On* g .! = altijd 'tzelfde liedje!
einertei*it, — = gelijkheid, eentonigheid.
ein'ernten, fcbtn. (b.) = inoogsten, inzamelen
behalen.
ei'neMeiftl,= eenerzijds, eensdeels.
ein'eger3ieren, fcbtn. (b.) = inexerceeren, instudeeren, drillen.
eittlart) = eenvoudig, enkelvoudig; nederig,
bescheiden. ein'farOti eit, — = eenvoud,
bescheidenheid.
ein'farterig = eenvakkig.
ehtlabeitt, fcbtn. (b.) (bie %abet) een draad
in (de naald) doen; (einen) iem. lijmen;
(ettu.) op touw zetten, beginnen.
einlatiren, ft. (b.) binnenbrengen (op een
wagen); ($ferbe) gewennen, africhten, inrijden;
(einen Hagen) probeeren; stukrijden, overrijden, neerrijden, omrijden; (f.) = komen
binnenvaren, in-, neerdalen (in een mijn).
= mijnopzichter.
einiforer, nt.
= het binnenrijden, binnenein'faigt,
varen; koetspoort; invaart, ingang.
eini fatt, nt. = inval, het invallen, instorten;
inval, overval; inval, invallende gedachte ; auf
ben g . geraten, batmen OW. pt tun = op
't idee, 't denkbeeld komen.
ein'fatten, ft. (f.) = invallen, instorten, in elkaar
storten, afvallen, mager worden, invallen, een
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inval doen, in de rede vallen, aan iets denken, in de gedachte komen, te binnen schieten; We, fait ,sbnen ein? = waar denk je
aan? wat een idee! tuirb ficb niemanb e.
taffen, bier au fagen = niemand zal 't in zijn
hoofd krijgen....
:Pitttft, m., :tvinfef, tn. =
linie,
(fitti f
lijn, punt, hoek van inval.
—
=
eenvoud,
goedhartigheid,
eitt'fatt,
ongekunsteldheid, onnoozelheid, domheid, sufferigheid;
born ,Vanbe = onnoozel kind.
ein'f &rig = eenvoudig, onnoozel, dam; en=
Beug = domheden, zottekiap.
attinfeit, tn. = onnoozelheid, domheid. 6in',
f attOinf et, fit. = sul, sukkel, onnoozele
bloed, suffer.
(b.) = invoegen, inkepen,
einlat3ett,
inschieten; vouwen; bodemen.
eitrfangen, ft. (0.) = opvangen, grijpen, vatten, gevangen nemen; insluiten.
ein'farbig = eenkleurig, van een kleur; effen.
ein'farbigreit, = eenkleurigheid, effenheid.
= boordlint, boordband.
(fittifafibattb,
ein'faffen, fcbtu. (tj.) = invatten, in- of omsluiten, omgeven, in- of omlijsten, vatten of
zetten in, omwikkelen, inwikkelen, boorden,
afzetten, in vaten doen, in korven doen.
faffung, Iv. — = het invatten, in- of omsluiten, omlijsting, enz. fief): einfaffen.
ein't man-4 fcW.u. (f.) = rotten, rot worden.
eini feiten, fcbtu. (b.) = invijlen.
eitt'fetten, fcbtu. (tj.) = insmeren, smeren, in
't vet zetten.
einleurilten, fcbU). (b.) = invochten, vochten.
einleuern, fcbtu. (1).) = stoken; auf bie einbe
e. = losvuren op, inschieten op.
einlinben WO, ft. (b.) = zich bevinden, komen, aankomen; verschijnen (bon Oericbt).
ein'ttecttett, ft. (0.) = invlechten, ineenvlechten; inwerken, inbrengen, inlasschen.
eitti ffiden, fcbtu. (b.) = invlechten, inlappen,
inwerken.
eitt'flieg en, ft. (f.) = in- of naar binnen vliegen.
chill-kW'', ft. (f.) = instroomen, invloeien,
uitloopen (in), binnenkomen, inkomen.
fcblu. (ti.) = ingieten, laten inloopen, ingeven, laten drinken; inboezemen.
Oitt'flug, = het binnenvliegen (in den
bijenkorl), de opening daarvoor.
eitt'ffiinerig = eenvleugelig.
6itt'ituft, tn. = het invloeien, uitwatering,
monding; invloed (auf einen oct. etiv.); er ftebt
outer bem t ittftttffe... hij ondergaat den
invloed... eitti ftuf;reicO, = invloedrijk, aan= uitwateringszienlijk.
TAP.
ein'ttliftern, fcbtu. (1.) = influisteren, inblazen,
ingeven.
eitt'forbern, fcbtu. (b.) = invorderen, opeischen,
in ontvangst nemen. 6in'forberung, =
invordering.
eitt'fiirutig = eenvoudig, eentonig.
miofelt, tu. — = eenvormigheid, eentonigheid.
ein'freffen, ft. (fj.) = invreten, inbijten, inkankeren.
eins frieben, ein'frieb igen, fcb1u. (b.) = insluiten, omheinen. ein ifriebigung, tu.
—en = omheining, omsluiting, hekwerk, haag.
(f.) = invriezen, vastvriezen
ein'frieren
in 't ijs; bevriezen.
ein'fructitig = met een vrucht.
afrossen.
ftu. (b.)
einiftulitetn,

einaettontuten.

einjuitten, fcbto. (b.) einem etiv. = iem. iets
instampen, inpompen.
ein'fugett, ROW. (fj.) = invoegen, inzetten, inschieten.
fcbtu. (0.) = invoegen, inzetten, inschieten; bijvoegen, insluiten.
tu. = invoer, inkomst, import.
6inlubrctrtirei, m. = invoerartikel. eh':
fubrbar = invoerbaar, in te voeren, wat
ingevoerd mag worden. fcbtu.
(0.) = invoeren; importeeren; (einen bet Hof e)
e. (aan 't hof) voorstellen, introduceeren,
prezenteeren; (in ein Vfmt) installeeren; (in
einen lerein) = introduceeren; invoeren, in
zwang brengen, instellen.
ein'fu4r4anbet, nt. = invoerhandel.
einifii0rung, tu. = invoer, importatie, voorstelling, introduceering, installatie, instelling.
= verbod van invoer.
eittlubrbertiot,
%itt'fu4r II Waren, 43t.; :golf, m. =
artikelen; -recht.
fcbiu. (b.) = indoen, ingieten, volmaken met.
eenvoetig, met een voet, met
een poot.
eitt'gabe,=smeekschrift, verzoek, petitie.
= ingang, toegang; aankomst;
ehvgann,
het binnenkomen, invoer; einen Sacbe berfcbaffen = ingang doen vinden; begin; inleiding; voorspel.
ein' tlaun4 = in 't begin, aan 't begin; eing.
eriutibitt = bovenvermeld, bovengenoemd.
Cin'fiang4artif et, nt. = invoerartikel. emu':
= inklaringsbewijs.
ganObeftaration,
= intreerede; voorrede.
ein'gantOrebe,
= invoerrecht.
eintgan03011,
ein'tlettett, ft. (b.) = ingeven; inboezemen,
inblazen, tot iets brengen; indienen. eine:
ber, m. = inblazer; hij, die iets indient, indiener.
ein'nettitbet = ingebeeld, hersenschimmig,
denkbeeldig; verwaand, ijdel laatdunkend.
— = peetgeschenk.
ein'nebittbe, f.
ein'titetiogen = gebogen, krom, naar binnen
gebogen.
ein'geburen = ingeboren, natuurlijk, thuisbehoorend; aangeboren; ber ingeborette = inboorling; bey eingeborene Sobn 6Jotte = de
eeniggeboren...
—, —en = ingeving, inboeeitt'oetning,
zeming.
ein'tieburOreitt, f. recht van inboorling.
eintriebeiti = indachtig (ether Sacbe e. mein,
bteiben).
eins geficifebt = vleeschgeworden , menschgeworden; in persoon.
ein'tiOen, unr. f. = ingaan, binnengaan; (bon
Oriefen, (etbern 2e.) = in-, binnenkomen;
in 't hoofd komen, in 't begrip doordringen:
mil pet nicbt eitt = het wil er bij mij niet
in ; (auf ingaan (op iets), genoegen nemen
(met lets); (bon 6eu) inkrimpen, krimpen,
kleiner worden; (bon $ftanaen) uitdrogen; (bon
einricbtungen, Zerbinbungen, Beitfcbriften 2e.)
ophouden te bestaan, te niet gaan; (f. u. b.) =
(eine Bette, eine ebe, Zerpflicbtungen u. ii.)
aangaan, aannemen.
eitegefienb = uitvoerig, degelijk, nauwkeurig.
C*in'ilentar4te, f. = ingelegde vruchten, confituren.
ein'aettommen (gegen, fur) = ingenomen (tegen,
voor); er ift bon ficb fetbft e. = hij is met zich
zelf ingenomen, verwaand; min ift ber Ropf
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gana e. = zwaar, duizelig. iit.'nettommettipit,
= ingenomenheid; dofheid.
eins gefe4riinft = beperkt, bekrompen, begrensd, zuinig.
ein'gefArieben = aangeteekend, aangegeven.
cin'gereffen = inwonend, ingezeten.
ein'tlefPrenqt = als spranken, droppels of
spikkels zich bevindend in, ingesprenkeld.
ein'neftanbenermatien = zooals toegegeven
is of wordt.
bekentenis.
Mn'ileftiinbnW, 1.
eini nefterien, unr. (4.) = bekennen; erkennen,
toegeven.
eht'netticitie,
= ingewanden, binnenste, gedarmte.
chfgetviiillten, fc4tn. (4.) = gewennen (aan
een plaats), acclimatizeeren = ein'nettwillten.
ein'ne3ogen = ingetogen, teruggetrokken,
afgezonderd. (f in'acAogenOeit, tr). = ingetogenheid, teruggetrokkenheid, afzondering.
ingieten, vastgieten.
etn'nieen, ft. (tj.)
chnlipfen, fe4111. (tj.) = in het gips doen.
cinigittern, 1c4tv. (tj.) = tralien, met traliewerk omgeven.
eitti gteifin = met enkel spoor.
ein'gratett, ft. (4.) = ingraven, begraven, wegstoppen; ingraveeren; Oebiic4tnW inprenten; flit e. = een leger of hol onder den
grond maken; zich ingraven, zich verschansen;
zich verbergen. (f in'orentitg,
-, -en =
ingraving; gravure; verschansmg.
ein'grabieren, fc4tri. (tj.) = ingraveeren.
ein'greifen, ft. (tj.) = ingrijpen; de hand slaan
in, (in bie Saiten) grijpen, aanslaan; zich met
iets bemoeien, ingrijpen; in jem MecOte e. =
inbreuk maken op. ein:grelfenb = ingrijpend,
krachtig.
m. = het ingijpen, het in elkaar
grijpen; inbreuk (tun = maken).
ein'giirteht, ein'nfirten, fch). (4.) = met een
gordel of riem insluiten.
m. = ingieting, het ingieten; vorm.
ein'Oden, fc4tu. (tj.) = neerhakken, inhakken,
neerslaan, stukhakken.
ein'Ogen = ein4egen.
ein'Orcht, citt:Oren, fc4tn. (4.) = inhaken,
vasthaken.
ein'Ott, m. -(e) = het tegenhouden; stilstand; g . tun = tegengaan, doen ophouden,
een einde maken aan, beteugelen = e. gebieten.
cht'Often, ft. = inhouden, binnenhouden,
tegenhouden, (mit ettn. e.) ophouden met,
staken; (int 2efen) ophouden; (eine gift, einen
`vermin) zich houden aan.
ein'Onbetn, fc4iv. (tj.) = inkoopen, opkoopen.
= Mnhandig, met een hand; voor
een hand.
ein'hiinbigett, Wm (4.) = overhandigen, ter
hand stellen, overgeven. Lin'tjattbiguttg, W.
-, -en = overhandiging, terhandstelling,
overgave. (th-tiOnbignnnOMeht, m. = ontvangbewijs.
inhangen; hangen,
1*. (tj.)
(in)doen.
Mn'Orb = Eginhard.
ein'Omten, 1c4in. (l.) = inademen, inboezemen, ingieten.
eittlymett, unr. = inslaan, inhakken,
stukhouwen, in iets uithakken, uithouwen,
uitsnijden; inhouwen (auf ben einb); et: fann
hij kan flink eten.
Wader e.
ein'Oufig = 66nhuizig, graag thuis zijnd,
hokvast.

cin'Oeben, ft. (4.) = (eine Ziir) inhangen ; einen
3ogen e. = een vet opmaken; inzetten, inschuiven, inlichten.
ein't)eften, fc4tio. (4.) = innaaien, inhechten.
einljegen, fem. (4.) = insluiten, ornheinen.
einlygung, tu. , en = omheining, hang.
ein'4eiten, fc4tn. (f.) = ingroeien in een genezende wonde.
ein'behnifit = inheemsch, ingeboren, binnenlandsch, inwendig; thuis.
ein'beintfen, fc4in. (O.) inoogsten, binnenhalen.
einliciraten, flit in eine aamitie = in een
familie trouwen.
Citt'keit, W. - , -en = eenheid, enkelvoud,
eendracht. ein'Ocittir4 = in een hand vereenigd, onverdeelci; een geheel vormend;
overeenstemmend.
ein'tjei3en, fc1). (4.) =stoke!), vuur of kachel
aanmaken, verwarmen. (in'OciAung, Yu. =
verwarming, het stoken. nt. =stoker.
ein'tjetfen, ft. (4.) = (einem) voorzeggen, helpen
herinneren; (ergens) inhelpen.
ein't)eltig = eenstemmig, eensgezind, eenparig.
eittiortinteit, tn. - eenstemmigheid,
eenparigheid.
ein'Ontnten, fc4tn. (4.) = remmen, de rem
aanleggen; tegenhouden.
eini tient(e)tig = met een hengsel, 66n oor.
einber' = daarheen, voort, aan.
ein'Ortiften, fc4tu. (4.) = den wijnoogst binnenhalen; binnenbrengen.
eintierlaOren, ft. (f.)= daarheenrijden, -varen.
ein4er'Retien, unr. (f.) = voortgaan, voortloopen, daarheenloopen. cintier'reiten,
(1.) = voort-, daarheenrijden. einOrje4reitcn,
ft. (f.) = daarheen-, voortstappen. einticr'z
(f.) = trotsch daarheen looitoqicren,
pen, loopen als een pauw. eint)er'Oeben, ft.
(f.) = daarheen trekken, aangetogen komen.
einlioten, (0.) = (einen lirften, einen
atitcWgen, ba?, Zerfaumte, bie Sega) inhalen;
(9lacOric4ten, Mat) inwinnen; (Saren) halen,
inkoopen; (Stimmen) verzamelen. (fin'tpAnng,
tn. - = inhaling, het inhalen.
.. banter = eenhoren.
f.
= zeeeenhooren, narwal.
in'tiornfifr4,
ein'Ornig = eenhoornig.
- = eenhoevig Bier. cin':
m.
eenhoevig.
4utio
inhullen, inwikkelen
eitt'intiten, fcbtti. (1.)
-, -en =
(in einen Tiantet).
inhulling, inwikkeling.
Critic; = eenig; alleen; (feitt, tverben) 't eons
(zijn, worden), eensgezind; eenig, een of
ander; eenig, eenige, wat, sommige; einige
atnanaig = een twintig, ruim twintig; einigo =-_
iets, wat, 't een en ander. eiltinentai = some,
somtijds.
eiltigett, fc4tu. (4.) = tot een maken, vereenigen; eensgezind maken, goede vrienden
maken; firs c. = 't eons worden, tot overeenstemming geraken.
e-rnipernta-ften = eenigermate, eenigszins.
- eensgezindheid, eendracht.
eisnigreit,
g. mac4t (tart = eendracht maakt macht.
einfintOfen, fc4in. (4.) = inenten, vaccineeren,
enten. (thfinitifunn,11). = inenting, vaccinatie.
einlagen, fc4tn. (4.) = op de jacht africhten;
(auro4t, Sc4reden) aanjagen; naar binnen jagen.
eint iabrig = ëènjarig, van (den duur van) een
jaar ; einfeiOriger = g injeifyriger=areituittiger =
vrijwilliger voor 66n jaar.
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ein'iorfjen, fc4in. (4.) = in het juk spannen;
onderdrukken.

einteuditenb.

eittloppefn, fc4iti. (O.) = insluiten, omsluiten,
omheinen.

(fin'forn, 1. -(e) = 6enkoren.
leggen.
einTranten, fctitti. (4.) = inpakken; inkoopen.
inkrassen.
(finfant'merftiftem, 1. = eCnkamerstelsel ein'fralfen, fc4iv. (O.)
(vertegenwoordiging).
eitis triegen, ft4tu. (4.) = inkrijgen, verkrijgen,
te pakken krijgen.
ein'taffieren, [din. (4.) = incasseeren.
itt'f iin f te, 31. = inkomsten.
einlanf, nt. = inkoop; fttfaufe mac4ett =
inkoopen doen.
ein'Icann, ft. (4.) = inladen, laden; uitnoodigen, noodigen. ein'fabenb = uitlokkend,
koopen, inkoopen;
(4.)
einlaufen,
verleidelijk, uitnoodigend, vriendelijk. (fin':
einen e. = iem. (ergens) inkoopen; ba,?, fiethe
ic4 gut e. = dat noem ik een koopje.
framing, tn. = het inladen, laden; uitnoodiging.
einlabungOr4rift, tn. = programma (voor
fiinfer, nt. = inkooper; econoom (einer knftatt).
de een of andere plechtigheid).
=
(fin'tatift4prek4, nt. = inkoopsprijs; aunt
tegen i.
ein'Inge, = het inleggen; binnengoed (ben
ein'tef)ten, fc4ni. (4.) = ingroeven, groeven in ftarren); ingesloten brief, inliggende brief;
iets maken.
inleg (beim SOet od. in bie Ilarfaffe n. it);
cin'fatfen, fe41ro. (4.) = inkalken, in de kalk

= intrek, het bezoeken; pleis(thti tetjr, tn.
terplaats, halte ; inkeer, self beschouwing.
ein'fOren, fc41-b. (1.) = (in einem (afttiofe)
intrek nemen, afstappen; (bet einem) aangaan,
aanloopen; in fic4 e. = in zich keeren, tot zich
zelf inkeeren.
ein'teifen, fcOttl. (4.) = indrijven, inslaan.
einleffern, fc4tu. (fj.) = kelderen, in den kelder
leggen.
inkerven, insnijden.
eittlerben, fc4in. (4.)
-, --en = inkerving.
((in'terbung,
ein'terferit, ROW. (4.) = inkerkeren, opsluiten.
ein'terterittig, tn. -, -en = inkerkering,
opsluiting.
einletten, jAiu. (i.) = tot een ketting vastmaken; ketenen; aaneenketenen.
gerechtelijke gelijk0_'in'ffithfrkift, in.
stelling van kinderen uit verschillende huwecin'fittcu, fc4in. (4.) = vastlijmen. [lijken.
ein'itagen, fc4in. (4.) = aanklagen, gerechtelijk
vervolgen.
cin'tfluninern, jet*. (0.) = inklemmen, vastklemmen, vastkrammen; tusschen haakjes (in
parentheses) zetten.
samenklank, accoord, over-.
(fin'ffang, in.
bringen = tot overeeneenstemming; in
stemming brengen, verzoenen.
= met 66n klapvlies, éenvliezig.
cittlfaffig = eenklassig, van den klasse.
cin'tteben, f(f)tn. (4.) = inplakken.
fc4in. (fj.) = in de kleeren steken,
kleeden, niet het passende kleed voorzien;
aannemen: eingerteibet inerben = de pij, den
sluier aannemen; inkleeden.
inplakken.
cittlfeiftern, fc4in. (fj.)
cin'ffeuintett, fc4in. (4.) = inklemmen, klemmen; inpersen, indrukken. (fin'ffentniting,
to. = beklemming.
einifinfen, fc4in. (4.)= met een klink sluiten
(bie
inkloppen, insluiten.
ein'tlopfen, fc4in. (4.)
inkneden.
ein'tneien, fc4ir. (fj.)
knakken. knikken,
(O.)
ein'tnirten,
ombuigen; (i.) = knakken, breken.
ein'tor4en, fc4b). (4.) = inkomen, opkoken;
(i.) = verkoken.
cin'toffern, fctiro. (4.) = in kotfers pakken.
ein'iontnien, ft. (1.) = binnenkomen; um etlo.
e. bei eines Oefiiirbe = bij de bevoegde macht
om iets verzoeken; inkomen, inleveren; (ben
Oriefen, lPetbern) binnenkomen, inkomen, betaald worden ; invallen, in de gedachte komen.
(finloninien, 1. = het binnen- o f inkomen
(ben Oetbern); inkomsten. in'foutittenfteuer,
in. = inkomstenbelasting.
= vreemdeling, pas aangekomene.

depozito.

(4.) = inlegeren, inkwartieren; (Qlaren) opleggen.

einlagern,

einlappig = 6énlobbig.
toegang, toelating;
eittlaff, tn. .. taff0
ingang, poortje, hek.

cinlaffen, ft. (4.) = inlaten, binnenlaten, toelaten; invoegen, inlaten; fir1j auf ette. e.
op iets ingaan, tot iets overgaan; ficb mit
einem e. = zich met iem. inlaten; er YOU fic4
auf trine Oriinbe ein er is met hem niet
verstandig tepraten.
1.; :farte, tn. = toegangsilgeld
= klep
(of -prijs); -kaart. (fin s faf#fappe,
= ingang
(an einer Vafctiine). (fin'faiitiir..,
(deur), toegangsdeur. einlamtng, iv.
toelating, inlating.
einlaufen, ft. (i.) = inloopen, binnenloopen,
binnenkomen, inkomen, inkrimpen, krimpen.
inloogen, loogen, in
einlangen, fttin. (4.)
't
de loog zetten. (finlatigung, tn.
loogen.
fc4M.
(4.)
=
inluiden.
ein'aiuten,
einleben fir4, fc4tu. (4.) = zich inleven; zich
gewennen.
inleghout, fourneerhout.
Witi legc0013, f.
= knipmes.
(fin g egeineffer,
fcfitn.
(4.)
= inleggen, er in leggen,
einlegen,
indoen; (Rap-Ruffen) storten; (einen ll3rief) insluiten, (bier) opleggen, kelderen, opdoen ;
inlegwerk maken, fourneeren, inleggen; (ein
gute Vert fur einen) e. = doen; (eine ,Van3e
fur einen) e. = breken; $roteft e. = aanteekenen, protesteeren; Oerufung e. = in beroep
komen, appelleeren. (in'tegung, = inlegging, storting 2C. fief): eintegen.
ein'fOren, fc4in. (4.) = laten instudeeren,
onderwijzen,aanleeren, aanbrengen.
einleiern, f _tn. (4.) = in slaap deunen.
inlijmen.
einleimen, fcW-u. (4.)
eittletten, fc4in. (fj.) = inleiden, binnenleiden,
binnenbrengen; in- of opleiden; inleiden, beginnen; (einen $ro6e13) voorbereiden ter behandeling. (finleitting, = inleiding, begin,
instructie.
chile-Oen, fc4in. (4.) inbuigen, indraaien;
weer in orde zetten of brengen; weer op den
goeden weg komen ; weer op het onderwerp
komen, van toon veranderen, bijdraaien.
= het inbuigen, 2C. fie0:
(finlenfung,
eintenfen.
efniternen, fc4M. (4.)
instudeeren, uit het
hoofd leeren; inprenten, aanbrengen. ein':
helder
teur4ten, fc41v. (fj.) = duidelijk
in 't oog springen • bc0 Witt min nic4t e. =--dat is mi.] niet recht ' duidelijk. einleurljtenb=
•
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helder, duidelijk. ein'tiefern, rcbt-e. (b.) = inleveren, overleveren, overhandigen. Mit'tie=
ferttng,^ = inlevering.
ei.nliegen, ft. (b.) = inliggen, gelegerd zijn
in, inwonen, ingesloten zijn; eintiegenb
inliggend, ingesloten.
e= kluizenaar, zonderling.
66nlippig.
^
CittliPPla =
ein'tmten, fcbie. (b.) = doorboren, een gat
maken in; in een gat doen.
fcble. (ti.) = inlepelen, bij lepels
innemen of ingeven.
einlogieren, fcbte. (b.) = inwonen; fir4 e. =
zijn intrek nemen.
ein'tijfett, rcble. (b.) = (ein $fanb, rein Volt
inlossen; (einen Vecbret) honoreeren, betalen.
ein'tijten, fcbte. (b.) = insoldeeren.
ein'totfen, fcbte. (b.) = binnenloodsen.
(0.) = in slaap neurien, zingen.
ein'tuften,
ein'tnaMen, ictjte. (b.) = inmaken, inleggen,
(Aatf) mengen.
einintaVen, ft. (0.) = rnalen (in voorraad).
1. animal = eenmaal, 66n keer, eens; auf e. =
opeens; die auf e. = alien tegelijk; e. user
bad anbere keer op keer, voor en na, slag
op slag; einmat mn bad anbere = om den
anderen; e. lit feinntat = eenmaal is geen maal.
II. einntar = eons, op een
ereis; nicbt e. =
Met eens, zelfs niet.
— = tafel (van verme(flitimateitO, f.
nigvuldiging), tafels.
eitt'ntalig = van een keer.
efivntannffrO = 6énmannig, eenhelmig.
eitt'ntarinteren, rcble. (b.) = marineeren.
ONn'marfr4, m. = intocht. eittimarfMieren,
ROW. (f.) = binnentrekken, binnenrukken.
— = eenmaster.
ein'tnafter, nt.
maftig = met éèn mast.
cinintauern, icbtro. (b.) = inmetselen, ommuren, inzetten.
ein'tneifgln, fcbte. (b.) = inbeitelen.
(l.) = inmengen; fic0 in
eitentengen,
&M. e. = zich in lets mengen, zich met lets
bemoeien. (C. ittintengung,
= inmenging,
mengsel.
er in meter, inmeten.
ein'nteffen, ft. (b.)
Cintinteten, icbte. (b.) = inhuren, een verblijf
huren voor (iem.).
ein'tnifitett, rcitt. (b.) = inmengen, mengen
in; flit in etie. e. = zich in lets mengen,
zich met lets bemoeien. ein'tnifitung, to.
inmenging, mengsel.
eitentonattlit = (éen)maandelijksch.
ein'tnumme(On, rite). (b.) = vermommen.
ein'tniinbett, icbte. (b.) = uitmonden,
pen, zich uitstorten, zich ontlasten.
monding.
tniinbung,
smelten voor de
citfinitmett, fcbte. (lj.)
munt; hersmelten, overmunten.
= eensgezindheid.j ein'miitig =
[Mn'mut,
=
eensgezind, eenstemmig. einIntitigteit,
eensgezindheid, eenstemmigheid.
ein'ttageln, (lb.) = inslaan, inspijkeren.
eitruatien, fcbte. (lj.) = innaaien; (ein Atelb)
innemen.
inneming, vern
einItaimte,
meestering, in-bezit-neming; ontvangst , ontyang; inkomsten; in
bringen, ftetten
in
ontvang boeken. Kin'ttaimeattfai, 1n. =
ontontvangstpost. (finItaimeftutte, tn.
vangkantoor.
einfttettuten, ft. (1).) innemen, vermeesteren,
in bezit nemen; mit tnrm e.
stormender-

eittquelften.

hand inn.; innemen, bekleeden, in beslag
nemen, vervangen, incasseeren, in ontvangst
nemen, inkomen hebben; (Vt.rmtei) innemen;
(bad gebruiken; (bie Segel) inhalen,
bergen; (ben Row) bezwaren, benevelen; fur
od. gegen einen eingenon-tmen rein = voor of
tegen iem. ingenomen zijn; er War febr bon
flit) eingenommen = met zich zelf ingenomen.
ein'neOntettb = innemend, aantrekkelijk,
aangenaam. (1-ttlietinter, tn. = ontvanger.
eininciptterei, —, --en= ontvangkantoor.
ein'ttetniterftelte, Ye. = ontvangersplaats.
einIte#Cit, fcbM. (n.) = invochten,insprenkelen.
einittieren, fcbte. (f.) = indutten, in slaap vallen, insluimeren.
eini ttieten, rcte. (b.) = vastklinken.
ein'niften WO, f*). (b.) = zich er in nestelen, zich vestigen, zich indringen.
—n = woestenij, eenzaamheid.
eini3ten, fcbte. (b.) = °lien, met olie insmeren.
ein'orbnen, fcbte. (b.) = rangschikken, op zijn
plaats zetten.
ein'Partett, rcble. (b.) = inpakken ; zijn koliers
pakken; zijn biezen pakken; gebbrig e. = zich
volstoppen (met eten). ein'pader, nt. =
pakker, emballeur. etit'Pactutta, to. = inpakking, verpakking, emballage; het inpakken.
einipafMen, fcbtv. (b.) = binnensmokkelen.
ein'paffett, fcbte. (b.) = inpassen, invoegen.
einsPaffierett, fable. (f.) = binnengaan.
ein'pauren, fcbte. (b.) = inpompen, instampen.
— = repetitor.
einintufer, m.
ein'PettiAen, fcbtv. (lj.) = inslaan, inranselen.
ein'OtiOten, fcbiv. (b.) = ompalen, met paler
insluiten, palissadeeren. (finiptiOlung,
palissadeering.
ein'Pfarren, fcte. (b.) = bij 66,n parochie of
kerspel inlij ven.
ein'4ferr4en, robte. (b.) =inperken, omperken,
insluiten.
ein'Oftanaen, fcbte. (b.) = inplanten, planten;
inprenten.
ein'Pftaftern, ft*e. (b.) = met plaveisel emgeven; in het plaveisel inwerken.
ein'Oftiiden, fcbte. (b.) = inpinnen, met pinnen inslaan.
ein'Oftiigen, fc0tv. (0.) = inploegen.
inenten, enter',
einipfropfen, fcWro. (b. )
inprenten, instampen, instoppen.
— = 66nponder.
ein'Offinber, nt.
= van een pond.
ein'4iidjen, fcbte. (b.) = pakken, met pek insmeren, vastpekken.
fcbte. (f.) = binnentrekken (als
pelgrim).
(lj.) = pekelen, inpekelen,
inzouten; eingebbfett foie bie ,eringe = ingepakt als haringen.
eininagett, fcbte. (b.) = indrukken. instempelen, inprenten; bern Oebacbtnirre e. = in
het geheugen prenten.
ein'Oreffen, 1st te. (b.) = in de pers doen, person.
ein'proben, eittsprotiteren, fc011). (b.)=passen,
probeeren.
eittiPubern, fcbte. (tj.) = poederen, inpoederen.
einintutPen, fcbte. (b.) = er in pompen.
ittte. (b.) = zich inpoppen.
eittlintipen
ein'guartierett, fcbiu. (b.) = inkwartieren,
onder dak brengen, vestigen. ( in'quartie:
rung, M. —, —en = inkwartiering, het inkwartieren.
ein'quelten, fcbto. (b.) = in de week zetten
doen, weeken, wellen,

einguctidien.
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ein'otetftOett, fcbtu. (4.) = inpersen.
ehy raOnten, fc4tb. (4.) = in een lijst zetten,
encadreeren.
ein i rammen, fcbtu. (4.) = inslaan, inheien.
eitt i rangieren (spr.: ..razjie..), fc4tu. (4.) =
indeelen, rangschikken; sorteeren.
[eitcratett, ft. (1).)= den raad geven, aanraden.]
fc4b3. (tj.) = berooken, rookerig
maken.
ein i ranntett, (1).) = inrutmen, opruimen,
op zijn plaats zetten; de plaats ruimen, overlaten, overgeven, afstaan; toegeven, toestemmen.
= inruiming, opruiming;
Mn'rituntung,
afstand; toegeving, toestemming.
munift4fatf, tn. = toegevende zin.
cht'recOnen, fc4M. (f.) = meerekenen, er bij
rekenen; mit eingerec4net = er in begrepen,
meegerekend.
(s)itt'rebe, = tegenspraak, tegenwerping;
antwoord; exceptie. ein'rebett, fc0tu. (tj.) =(einent ettu.) inpraten, wijsmaken ; inboezemen,
inspreken; [in de rede vallen].
ein'reffen, fcbtu. (4.) = (bie Segel) opgeien,
geien; reven.
ein'refliftrierett, fcbtu. (4.) = registreeren,
inschrijven.
ein'regnen, fc4tb. (tj.) = inregenen; eingeregnet
fein = door den regen (ergens) opgehouden.
eitt'reitien, ft. (O.) = er in wrijven; inwrijven,
wrijven; einem e. = onder den neus wrijven (fig.).
eitt'refitett, fc4tr. (4.) = aanbieden, indienen.
in'reirtAtitri, tn. = indiening.
eitt'reitytt, fc4tb. (4.) = inrijgen, aanrijgen,
aaneenrijgen; scharen, in de rij of het gelid
plaatsen, indeelen. chi:re-101a = van een rij,
van een gelid, met een rij knoopen.
ein'reifiett, ft. (t.) = inscheuren, een schuur
in iets maken; afbreken, omverhalen; [met
geweld indringen], zich verspreiden, voortgang
maken, inwortelen (bon (Metvo4n4eiten,..linfit=
ten, O1ifOrattc4en); ein Lief eingeriffenelTher =
een diep ingeworteld kwaad.
eht'reiten, ft. (tj.) = inrijden, stuk rijden;
(ein Reitpferb) afrijden, gewennen; (f.) = binnenrijden.
ein'renren, fc4tb. (4.) = weer zetten (ein (tieb).
eitt'rennett, fc4b). (4.) = in-, stuk- of openrennen.
ein'rir4ten, fc4b). (4.) = inrichten, regelen, in
orde brengen, aanleggen; weer zetten ; fidj C. =
zich inrichten, zijn huis inrichten, meubelen,
zuinig leven. MnirirOtung, tn. = inrichting,
regeling, schikking; het zetten; stoffeering,
huishouden; feine inric4tungen treffen = zijn
schikkingen maken.
eitt'riegeln, fc4tu. (ti.) = (achter grendel) opsluiten.
m. = het inrijden.
eitt'ritfett, fc4iv. (4.) = opscheuren, openrijten,
inkrassen, insnijden.
cin'rollen, fc4i-ti. (1.) = inrollen.
ein'roften, fc4tv. (f.) = inroesten, roesten.
(f.) = binnenrukken; (in je=
ein'rfiden,
manb Sterfe) opvolgen; (in eine Beitung) opnemen, plaatsen. (iniriictung,Sgebit4ren,
$f. = kosten van plaatsing, advertentiekosten.
ein'riiOrett, fc4i-n. (tj.) = ( ier) roeren; (katf)
beslaan, mengen; einem etlu. e. = iem. een
poets bakken.
-, -en = een, aas.
(fitO,
(tverben, mein) = 't eens (worden, zijn).

t

Mit'faat,

= het gezaaide, zaaisel.
chtfarten, fcbtu. (4.) = in zijn zak,
zijn beurs doen, opsteken, opstrijken.
ein'f sett, fc41-u. (0.) = inzaaien, bezaaien.
ein'fanen, fc4Vb. (tj.) = inzagen.
ein'fattio = met een snaar, eensnarig.
eittlatben, fc4tu. (tj.) = inzalven, zalven, balsemen. Mit'faltmtta, 1ro. = zalving, balseming.
= inzouten.
eitt'fai3en, fc4ho.
ein'fam = eenzaam, teruggetrokken, afgezonderd, alleen.
ein'fantig = êenzadig.
Mn'fantfeit, - = eenzaamheid, afzondering.
ein'fantitteht, fc4tb. (4.) = inzamelen, bijeenbrengen; (Wintofett) ophalen; (Stimmen) y enzamelen. (fitt'famtnItittn, to. = inzameling,
opzameling.
ein'forgett, fttlb. (tj.) = in de kist leggen,
kisten.
Mn'fat!, nt. = inzet, inleg; (an Zifc4ett) uitschuifblad; (an ,^)emben) strook, jabot; belegsel; vischvijver; het inzetten (v. d. stem),
= inschuifbeker.
Mn'fatfbeMer,
fatmettlittt, 1. = stel in elkaar te schuiven
gewichten. (Cin'foOriiitre, = aanzetbuis,
aanhechtingsbuis. (fin'fatfftiltf, f. = aanzetstuk; wisselstuk (an einer atiite).
ein'fihtern, fcbiv. (tj.) = met gist doormengen;
in 't zuur leggen.
cht'Congen, ft. (4.) = inzuigen; opslorpen.
Mn'faugunn, tn. = inzuiging, inslorping.
ein'fituntett, fc4t-n. (4.) = zoomen, inzoomen.
ein'frOacOteln, fcbtu. (4.) = in een dons doen,
inpakken.
ein'fActlia = met een hulsel of vlies; knschalig.
ein'fitalten, fc4tu. (4.) = inlasschen, invoegen,
tusschenzetten, er tusschenin voegen.
Mn:CMattier, f. = 6énschalig dier.
(--in'fitattung, tr. -, -en = invoeging,
inlassching, wat tusschengevoegd wordt.
ein'friictn3en, fcbtu. (l.) = verschansen.
cht'fltiirfen, fc41-n. (4.) = inscherpen, op het
hart drukken, inprenten.
ein'frOarren, fc4h). (4.) = begraven, in den
grond stoppen.
ein'fattig = eenschaduwig.
¶c41-b. (4.) = schatten, waardeeren,
aanslaan. einifc4iitlung, 1-0. = schatting, taxatie, aanslag.
ein'fitaufeln, fc4tn. (f).) = inscheppen.
clit'frhenfett, fc4b). (4.) = inschenken; einem
reinen 2g ein e. = klaren wijn schenken.
ein'fMenern, fc4tn. (4.) = in de schuur bergen.
chtlAir4tig, = van 66n laag; alleen, ongetrouwd, in weduwstaat.
ein'frbictett, fc4tt). (i.) = inzenden, zenden.
eittifItictung, Iv. = (in)zending.
ein'441eben, ft. (tj.) = inschuiven, induwen,
instooten; (bc0 trot) inschieten; inlasschen;
instoppen, indringen; fief) e.
(zich) indringen, zich in het kegelspel oefenen.
Mit'z
nt.
=
inschieter;
inlasscher.
441eber,
410ebfel, f. = 't ingelaschte, ingeschovene,
invoegsel; tusschenzin.
citt:4100;en, ft. (4.) = [te binnen schietenj;
inschieten, stukschieten, platschieten; oefenen
in 't schieten; (eine tinte) probeeren, (Oetb)
schieten; (ba g trot) inschieten; (Ueber) inslaan, inschieten; ein'gefc4offen fein = geoefend,
gedrild zijn.
inschepen.
ein'fcbiffen, fci-M). (4.)
frOiffnitg, tn. -, -en = inscheping.
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ein'frfOrren, fcbm. (b.) = in 't tuig doen,
't tuig aanleggen, tuigen, inspannen.
einitaitten, fcbtb. (b.) = slachten.
ein'f tarlitig, = éénsoortig.
ein'f Wen, ft. (f.) = inslapen, in slaap vallen;
verzwakken , v erkoelen ; ster y en , ov erlij de n ;
ber 1 uf3 ift mix eingefcbtafen = mijn voet slaapt.
ein'fMtiif(e)rig= eenpersoons. einlAtiifent,
fcbtb. (b.) = doen inslapen, in slaap doen vallen,
slaperig maken.
(f-inle4lag, tn. = inslag, plooi; hulsel; ingesloten brief.
ein'frntagett, ft. (b.) = (einen 91aget, eine Zitr,
Scbeiben, ben Ooben einenaa ff e, ein Ateib,
einen eeg) inslaan; mranselen; open- of stukslaan; (eier)doorroeren, mengen; inwikkelen,
inpakken , (43flanaen) begraven ; toeslaan ; treffen; behooren tot; e bat eingefcblagen = de
bliksem is ingeslagen; (f.) ,------ gelukken , slagen,
goed uitvallen.
Kin'fr4tagfaben, m. = inslagdraad. emit':
ft#Iiigig = er bij behoorend, overeenkomstig,
betrekkelijk, bevoegd, doeltreffend.
eitt'fcbteitten fick ft. (tj.) = binnensluipen,
zich indringen.
ein'fitietern, fcbtu. (b.) = den slider doen
aannemen, in een sluier hullen.
I. ebt'frOleifen, fcbtb. (b.) = insleepen, naar
binnen sleepen.
II. eitticifieifen, ft. (4.) --,--- inslijpen, insnijden,
graveeren in.
ein'frWelAnn, fcbtb. ((j.) = insleepen, naar
binnen sleepen, sleuren.
eittlAttefiett, ft. (ti.) = insluiten, opsluiten,
omsluiten, omsingelen, bijinsluiten, mee insluiten, (in ntantmen) tusschen haakjes zetten,
bevatten, inhouden. eitt'fAtiefilitt = er in
begrepen, vervat; bid au .. e. = tot en met.
e. mit Gen. = met inbegrip van.
einjCiefputg, lb. =-- insluiting 2c. fieb: ein,
fcbtief3en.
einlAtingett, ft. (b.) = in een slinger doen,
ineenslingeren, ineenvlechten; inzwelgen.
ein'lbuten,
ftOtu. (b.) =-- inslikken, opslokken.
1
ein't hutment, fcbtu. (f.) = insluimeren.
ein'f tiipfett, fcbtn. (f.) = insluipen.
ein'i iiirfen, fcbtu. (tj.) = inslorpen, inslurpen.
(f inlefttufb m. = het insluiten, insluiting,
ingesloten stuk ; arief mit e. = brief met geldswaarde ; mit e. bon = er in begrepen, inclusief.
ein'fcOmauiten, fdjtu. (b.) = berooken, met
rook doortrekken.
einjekntelitettt tht, bei einem = zich bij iem.
in de gunst dringen, bemind maken. an':
fripteittetttb = innemend.
ein'frOnteifiett, ft. (tj.) --=-- insmijten, stuk
smijten, ingooien, stukgooien.
ein'fr4tnet3en, fcblv. tt. ft. (tj. u. f.) = smelten,
samensmelten.
ein'frOntieben, fcbib. (b.) .-:--- (einen %erbrecber)
in de boeien sluiten.
ein'friptierett, fcbib. (b.) = insmeren; inwrijyen; kladden in.
ein'frtmuggetn, fcbin. (4.) = binnensmokkelen;
fit# e. = binnensluipen.
ein'frutlett, jAn). (b.) = vuil maken, bevuilen.
ein'f natten, fcbtu. (tj.) -_-- ingespen, vastgespen.
eht'f nelben, ft. (b.) =---- insnijden, aansnijden,
ingraveeren; (ein Oucb) inkepen; bie Scbie13,
fcbarten e. = de schietgaten openen; Lief in?,
er-ji e. = het hart doorboren; [bad Oetreibe
e. = oogsten, maaien]. CsNitlAnelbefiige,
to. = handzaagje (bet ftcbbinber).
VAN GELDEREN , Duitsch
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eittieten.

neibig = met 6611 snede, 66nsnijdend.
einif neien, fcbtb. (4.) = insneeuwen, onder
de sneeuw bedelven.
(fin'fMnitt, nt. = insnijding, keep; uitgraving,
geul; schietgat; (int %erfe) snijding, caesuur.
ein'fMnit!ett,fcWv. (b.) = insnij den (in ota u. a.).
ein'fMniiren, fcbtu. (b.) inpakken,
vastbinden, inrijgen.
eitt'fitriinfen, fcW-o. (4.) = inperken, beperken,
inkrimpen, besnoeien, verminderen; fidj,
feine 9./u0aben auf bc0 9lottnenbigite e. = tot
het noodzakelijkste beperken, bepalen, inkrimpen. eln'frfiriinfettb = beperkend. ette:
fitriinfung, —, --en = beperking, inkrimping, vermindering; voorbehoud.
(b.) = inschroeven, vasteitt'fatiraubett,
schroeven.
[ein'freiten = ein'fcbilcbtern.]
einjo4reitleamt, f. = kantoor van inschrijving,
van registratie.
to.,
:gab, f. =-- kosten van inschrijving, van aanteekening (bon briefen).
einlitrettlen, ft. (b.) = inschrijven, registreeren , (einen Orief) aanteekenen. ettodirei:
bung, tn. =- inschrijving; overschrijving.
ein'frOreiten, ft. (f.) =_- met afgemeten stap
binnenkomen; tusschenbeide komen; gericbtlicb
e. = gerechtelijk optreden. %in'frOretten,
f. = tusschenkomst, bemoeiing, interventie.
eitt'fitrotett, fcbtu. (b.) = kelderen, in den
kelder neerlaten.
ein'frOrtnpfen, fcbru. (f.) = inkrimpen, in
elkaar krimpen, verschrompelen.
= inschuiving, begunstiging;
(fin'fitub,
interpolatie.
ein'fc4iicttent, fcbtu. (tj.) vrees aanjagen,
bang of beschroomd maken, intimideeren.
ein'fituten, fcbi -v. (b.) = africhten, dresseeren;
opleiden in een bepaalde leer; op school doen.
= wat slechts eènmaal per jaar
gemaaid wordt.
= Storting (van geld); inslag.
eitt'fr4n#,
ein'frOuftern, fcbtn. (b.) inschieten, verliezen,
inboeren.
fcbtb. (b.) ingieten, instorten.
eitt'frOtuaraen, fcbtn. (b.) zwart maken, vuil
maken; binnensmokkelen. ein'fMtuar3er, nt.
— = smokkelaar.
ein'fMtuaifen, fcbto. (ti.) = inpraten, wijsmaken,
ein'foOluefetn, fcbtn. (tj.) = zwavelen.
ein'fegettt, fcbto. (f.) = binnenzeilen,
einifegnen, fcbtu. (tj.) = inzegenen, wijden;
(tinber) kerkelijk aannemen. elnifegnung,
inzegening, wijding, aanneming of
communie.
cin'feign, ft. (4.) = inzien, doorzien, inkijken,
onderzoeken, begrijpen, vatten. (fin'fetien,
1. = inzicht, inzage; ein e. Oben reden
verstaan.
eittleifen, fct-Ou. (b.) =inzeepen; voor den gek
houden, er in laten loopen, dronken maken.
einjethen, febiy . (b.) = doortrekken, doordringen.
eenzijdig, oppervlakkig, bekrompen, partijdig; einfeitiger kopffcbtnera schele
hoofdpijn. eitt'feitigfeit, —, =en = eenzijdigheid, oppervlakkigheid, bekrompenheid.
einlettben, unr. (b.) inzenden, overhandigen,
zenden. (finifenbung, = inzending, zending.
laten zinken in, doen
einjettfen, fcbtb. (b.)
nederdalen; (Neben) zetten, poten.
einjetlen, fcbtro. (b.) = inzetten (Steine, Sainte
u. ii.); [gevangen zetten]; (bij het spel)
•
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zetten, op het spel zetten; (ein deft) instellen,
invoeren; (einen in ein Mat, eine ti3iirbe)
aanstellen, installeeren: (5u feinent t rbett)
aanstellen, benoemen; ficb fur &M. e. voor
iets opkomen.
Oiltifetlun inzetting, installing, installatie. WittletfungdWorte, 431. = inwijdingswoorden.
—, —en, = inzage, onderzoek;
Otn
inzicht, begrip, oordeel; = ter inzage.
eitt'fic4t1g, einliittdbolt = verstandig, oordeelkundig, schrander.
fcbin. (1.) = wegzakken, wegzijpelen,
inzijpelen.
Oinfiebeiet i , in. —, —en = kluizenaarswoning,
kluis, hermitage. 6in'fiebter, m.
kluizenaar. eittlieblerifit = kluizenaars-, als
een kluizenaar. ein'fiebetn, fcbim (b.) =_ een
kluizenaarsleven leiden, ffM e. = zich vestigen.
elnliegetn, fcbim (b.) = verzegelen, inzakken.
= eenlettergrepig, onspraakzaam,
zwijgend, stil.
eittlingen, ft. (tj.) = in slaap zingen; instudeeren, oefenen (ein Oefang).
einlinien, ft. (f.) = in- of wegzinken, wegzakken; inzakken, instorten.
[ein'fiqett, ft. (f.) = in gaan zitten.]
ein'fitpg = met een zitplaats, eenpersoons.
eens, op een keer, ereis.
ein4litat4
ein'fot)tig = eenzolig.
eitt'f0aniten, fcbtu. (tj.) = in-, voorspannen;
(in einen Ratjmen) spannen.
—
rijtuig voor een
Cfin'fOiittner, nt.
paard.
= met een paard.
ein'finic4ern, fcbtn. (tj.) = op den zolder of
in de graanschuren bergen.
ein'fpet3ig = eenvliezig.
ein'f0erren, fcbtn. (b.) opsluiten, inrekenen,
gevangen zetten. e. injperrung, tn. = opsluiting.
zich in het spelen
ein'fineten
fcbtn. (b.)
oefenen.
ein'fpittnen, ft. (b.) = inspinnen.
= tegenspraak, protest, verein'fOraite,
zet;
gegen ettn. tun od. erbeben = verzet
tegen jets aanteekenen, protesteeren.
fOreiten, ft. (b.) = (tut, Zroft) inspreken;
[een goed woord doen; in de rede vallen];
(bei einem) aanloopen, inloopen.
insprenkelen,
ein'fOrengen, fcbtn. (tj.)
besprenkelen; doen opspringen; strooien;
(naar) binnen galopinzetten, vatten; (f.)
peeren.
eitt'fOringett, ft. (1.) = inspringen, naar
binnen springen.
einjOrtifen, Tobin. (b.) = inspuiten; begieten.
= inspuiting.
ein'fprOung,

= l -infpracbe.
Oinsfpruck
einft = eens (nl. tang geleden

toekomst).

of in verre

= eenstammig.
ein'ftantlifen, fcbn). (b.) instampen, inslaan,
instoppen.

Mit'itanb, In. = in-dienst-treding; intreegeld;
leergeld.

ein'Winfern,
stank).

fcbtu. (ti.) = verpesten (door

ein'ftauben, fcbt-u. (f.) = onder 't stof raken.
fcbtti. (b.) = met stof bedekken.

ein'fterbeit, ft. (f,.) = steken. prikken (in);

troeven; feeindrt e.
in zee steken.
insteken, indoen;
ein'ftedeti, fcbin. (b.)
aucb fig.) in ,
(ben Tegen) opsteken; (Welt)
(tin

Ointricbtiateit.
den zak steken; (einen Zerbrecber) opsluiten,
inrekenen.

ein'ftehen unr. (b.) = (fiir einen) in de plaats

treden, vervangen, remplaceeren; (fur einen
od. etim) instaan, borg staan; (fur (eine iiber,aeugung) uitkomen; in dienst treden ; [aanstaan,
op handen zijn]. eilefteor, nt. =
plaatsvervanger, remplacant.
binnensluipen.
ein'ftebten fiiIfj, fcbtu. (b.)
ein'fteigen, ft. (f.) = instappen , naar binnen
stappen; instijgen, inklimmen.
eiteftettett, fcbtn. (tj.) = plaatsen, zetten in;
aanstellen, in dienst nemen; indeelen; (3a6'
tungen, arbeit, aeinbrefigfeiten) staken, schorsen; (9)lif3briiucbe) doen ophouden;
e.
(op een afgesproken plaats) komen, verschijnen; zich vertoonen, onverwachts komen.
= staking, schorsing.
ein'fteltung,
= uit 66n cijfer bestaande.
ein'ftemmen, fcbt-n. (tj.) = uitstooten, in- of
uitbeitelen; (bie Wrme) in de zij zetten.
ein'ftend = eens.
fcbtn. (b.) = inborduren.
ein'ftietig = éenstengelig.
vroeger; toekomstig.
etit'ftig
eitt'ftimmen, fcbin. (b.) = meezingen, mee
aanheffen; instemmen, toestemmen; [overeenstemmen]. ein'ftinintig = eónstemmig;
eensgezind, overeenstemmend, met algemeene
— = eenstemmen. eittilintutigteit,
[stemmigheid.
eittirmald = eens.
= van een verdieping.
fcbtu. (b.) = er in stoppen.
eitt'ftofiett, ft. (f).) = er in stooten, duwen;
in- of stukstooten, inslaan.
ein'ftreiMen, ft. (l.) = instrijken, insmeren;
(t$etb) opstrijken.
instrooien; (ben
einiftreuen, fcbtn. (ti.)
$ferben) nieuw ligstroo geven.
einiftriden, fcbin. (tj.) = mee inbreien.
ein'ftriinteit, fcbtu. (f.) = instroomen, binnenstroomen.
ein'jtiitten, fcbin. (ti.) = een stuk inzetten;
inbrokkelen.
einiftubieren fcbtu. (b.) = instudeeren.
= van een uur, 6enurig.
ein'ftiirmen, fcbin. (f.) = binnenvliegen, binnenstormen, (op iem.) instormen; auf feine
Wefunbbeit e. = zijn gezondheid verwoesten;
overhoop gooien, vernielen.
C*in'ftur3, m. = instorting, inzakking. eitv:
fcbtu. (I.) = naar binnen vliegen;
instorten, invallen, inzakken; auf einen e. =
op iem. toevliegen, iem. overvallen.
einftivetten= onderdehand, intusschen, voorloopig, zoolang. einftlueitig
voorloopig.
einifubetn, fcbtv. (tj.) = bemorsen, bezoedelen.
ein'tiigig = eëndags-, eendaagsch, van een dag.
ein'tagClbtume, tn.; :ftiege,
eendagslibloem; -vlieg.
ein'taudjen, fcbim
indoopen, indompelen.
ein'taufr4, m.
inruiling. eittlaufMen,
fcbtu. (tj.) = inruilen, inwisselen.
ein'tetten, Irbil). (b.) = indeelen, verdeelen.
ein'teilig = eéndeelig. einiteitu-ng, = indeeling; verdeeling.
=
ein'tiinig = eentonig. ein'tijnigfeit,
eentonigheid, eenvormigheid.
ein'tonnen, fcWro. (b.) = in tonnen of vaten doen.
ein'trarlit, = eendracht, eensgezindheid,
goede verstandhouding. ein'triichtig = eendrachtig, eensgezind, in goede verstandhouding. Mn itriir4tigieit,
fiefs intraitt.
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6.11,3etteben.

ein'trag,

— (e), ..trage = nadeel, hinder, ein'tue4en, fcbiv. (f.) = inwaaien, invallen;
schade; inschrijving; [inslag; tegenwerping]; naar binnen waaien.
weeken, in de week
e. tun = benadeelen, afbreuk doen. eitti tra: ein'tueir4ett, fcOttl. (b.)
gen, ft. (1.) = in- of binnendragen; inschrij- zetten of leggen.
inwijden, wijden,
yen, boeken, aanteekenen; opleveren, opbren- ein'inei4ett, fcblv. (fj.)
- -en = inwijding.
gen; [inslaan, inslag makenj. ein'trligtirt = ein'tveitiltita, iv.
winstgevend, voordeelig. ein'triigtir4feit, einitioeilmtOlifeter, iv.; :f eft, T.; :Orebigt,
iv. = voordeeligheid. eittlragitng,
—, tn.; :retie, iv.; :tan, in. = inwijdingsliplechinschrijving, boeking.
tigheid; -feest; -preek; -rede; -dag.
-en
ein'triinten, id)iu. (4.) = drenken, doortrek'- eittlueifett, ft. (b.) = aanstellen, installeeren,
ken; einem etiv. e. =iem. iets betaald zetten. bevestigen.
= doortrekking, drenking. ein'tvenben, fcblv. u. nor. (4.) = tegenwerpen,
(fin'triittrittta,
einitriiufettt, fcbtro. (4.) = indruppelen , in- inbrengen, bedenkingen maken, protesteeren ;
droppelen.
[besteden]. einlvenbung, iv. = tegenweraankomen; binnenko- ping, bedenking, protest.
ein'treffen, ft. (f.)
men; uitkomen, vervuld worden, gebeuren, eitti ttierfett ft. (ti.) = inwerpen, ingooien,
verwezenlijkt worden. ONn'treffett, 1. = aan- stukwerpen; tegenwerpen, antwoorden; weer
komst; vervulling, verwezenlijking.
inbrengen (bij de goederen).
ein'treitiett, ft. (tj.) = indrijven, inslaan; naar ein'totAfen, fcbiv. (tj.) = insmeren, inwrijven,
binnen drijven; innen, incasseeren, ontvangen; poetsen, boenen.
[dringen, in 't nauw drijven, vrees aanjagen]. eittivitietn, fcblv. (b.) = inwikkelen; (ein Rinb)
(fin'treiber, in. = ontvanger, kassier. in 't pak doen, in de luren doen; bie .S)aa-re
eitftretett, ft. (4.) = intrappen, stuk trappen, e. = papillotten zetten.
in elkaar trappen; in den grond trappen of ein'ttliegett, fcbiu. (4.) = in slaap wiegen; tot
treden; (f.) = binnentreden, binnenkomen; zwijgen brengen.
in ein pmt e. = een ambt aanvaarden; in ein'tviltigen, fcblv. (b.) (in etiv.)= in iets toedienst gaan; (fur einen) in de plaats treden, stemmen, iets inwilligen, toestaan.
iv. , en = inwilliging, toevervangen, 't opnemen; opkomen, ontstaan,
als stemming, verlof, vergunning.
intreden, beginner; eintretenbenfarR,
't geval zich voordoet.
fcbiv.
(b.) = inwerken, inweven;
ein'tuirten,
eittlric4tertt, fc4h). (tj.) = ingieten met een (auf einen) inwerken, drang uitoefenen.
trechter; einem etiv. e. = instampen, inpompen. ivirfittto, iv. = inwerking, invloed, werking.
van een week, 66nweeksch.
eitt'tritt, in. = intrede; toegang; begin, in- ein'ttiiiitta
geschikt ein'tvotinett, fcbiv. (tj.) = (een kamer) uitwotrede; immersie. ein'tritt4fabig
om ontvangen to worden. eittitrittaarte, nen, bederven, beschadigen; inwonen;
= toegangskaart. einitritt431utter, 1. = e. = gewennen, acclimatizeeren, zich inwo— = inwoner.
nen. (fittittio4ner, m.
wachtkamer, spreekkamer.
— = de inwoners.
einitroilnen, fcbtu. (f.) = indrogen, uitdrogen, einlvolterirtaft,
verdrogen, verschrompelen; (4.) = uitdrogen. einluolten, unr. (4.) = er in willen; ba y ivitt
ibm nicbt eitt = dat wil er bij hem niet in,
ein'trijPfettt, ROW. (fj.) = indroppelen.
ein'tun, unr. (b.) = er in doer', Bier e. = dat begrijpt hij niet of dat vindt hij niet goed.
opdoen; [overgeven].
= met 66n gladden stam of stengel.
fc4m. (fj.) = inwoelen, ingraven,
etzt'tuttlett, fcbiv. (4.) = indoopen, insoppen.
fcbiro. (b.) = instudeeren; oefenen, onderwoelen.
africhten, drillen.
eittituurf, nt. = tegenwerping, bedenking;
opening (Oriefe, (etbitticte u. binein6itiverfeit).
eitt'unbaittaig = een en tachtig.
(f.) = inwortelen, wortel
eitt'berteibett, fc41-v. (ti.) = (ein 2anb einent ein'tuuraein,
anbern) inlijven bij , annexeeren; vereenzel- schieten, invreten, inkankeren.
= inlijving, an- eitti3atit,
— = enkelvoud.
vigen. einiberteibung,
nexatie; vereenzelviging.
ein'aa4fen, fc4iv, (1.) = betalen , storten.
= overeenstemming, eitt'014tett, fcbiv. (4.) = (er) in tellen, tellentle
Kin'bertte4tnett, 1.
er in doen; meetellen, meerekenen.
overleg, verstandhouding.
eiwberitanbett = eensgezind, eens, accoord; ein'actiOung, iv. = betaling, storting, gedeele.! = a,ccoord!aangenomen! eintberftetbnW, telijke storting.
f. = verstandhouding, betrekking, overeen- eitt'Aatittett, fcbiv. (tj.) = uittanden, uitsnijden,
mit = in overleg met. [elit'z intanden, getand maken.
stemming; im
tnrite4en jirk unr. (tj.) = 't eens worden]. eitti3apfen, fcbiv. (b.) = op flesschen doen,
eittituattfen, ft. (1.) = ingroeien, inwassen, aftappen; invoegen, inkepen; met een spie
of pin sluiten.
samengroeien.
inwalsen, rollen.
eitt'Ounen, fcbiv. (b.) = omheinen, met een
ein'tnat3ett, fcbiv. (f.)
=
tegenwerheg
of heining omsluiten.
nt.
Oin'tuanb,
ping, bedenking, voorwendsel; einen
erbe=
= eénteenig.
een bedenking, exceptie opwerpen.
,ttett, fcbiv. (tj.) = (er) in teekenen;
ein'vith
ben
= landverhuizer, immi- aanteekenen, merken; inschrijven, noteeren.
Mn'tuattb(e)rer,
grant. ein'tuattbern, fobro. (f.) = binnen- ein'ieitig = eénregelig.
f. = elk ding op zich zelf, inditrekken; als landverhuizer intrekken, immi= vidu.
iits 3effalf, nt. = afzonderlijk, eenig
greeren; inkomen. ein'tuanb(e)rung,
geval. ein'3eMaft, iv. = cellulaire gevantmmigratie.
genschap, eenzame opsluiting. (thi'3et1 eit,
einlohrts$ = binnenwaarts, naar binnen.
ein'tvetlett, fcbiv. v. ft. (4.) = inweven, om- iv. —, --en = bijzonclerheid , detail. (flit',
wèven; invlechten, ineenwerken.
Actgefedjt, f., :fautpf, nt. = gevecht van man
eiteivedifetn, fe4iv. (4.) inwisselen, inruilen. tegen man. eitt'3elletien, f. = leven alleen,
CsItetuerWeguttg, iv. , en = inwisseling. eenzaam levee.
11*
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eitt'aetit = alleen, afgezonderd, eenzaam, enkel,
afzonderlijk, een voor een, bie einetnen Um=
fitinbe = de bijzondere omstandigheden;
aerrte mir gefaffen = enkele deelen zijn
mij bevallen; fin ein6etnen = in bijzonderheden. eins3elitiefen, f. = individu, eenling.
ein'ateOett, ft. (b.) = intrekken, inhalen; inademen; innen, inkasseeren, in ontvangst nemen, invorderen; verbeurd verklaren; terugnemen, innemen, nauwer maken; [beperken];
arresteeren, gevangen nemen; (einen $often)
in-, terugtrekken; (bie ateferbe) laten opkomen; (bie ,i3rner) intrekken, in zijn schelp
kruipen; (grfunbigungen) inwinnen; (ein VIntt)
afschaffen; (bei Zerfteigerungen) aanhouden;
(1.) = binnentrekken, zijn intocht houden;
een woning betrekken, (bei einem) komen wonen; (bon atiiffigfeiten) intrekken, indringen.
(in'xietiung, —, —en = intrekking, het
inhalen; inkasseering, ontvangst; verbeurdverklaring; gevangenneming; oproeping voor
den dienst; verhuizing;
einaieben.
ein3ifferig = van een cijfer.
= eenig, enkel, zonder gelijke; e. unb
affein = eenig en alleen.
(*lim iter, nt.
— = snorder (rijtuigondernemer, die maar een paard heeft).
ein'Ottig = van den duim, eenduims.
elitiptifern, jcOlv. (tj.) = suikeren, in de sulker leggen.
ein'ang, in. = intocht; intrek (in eine 9230=
Rung).
eini3loiingen, fcblv. (b.) = inklemmen, inpersen.
ei'runb = eirond, ovaal, elliptisch.
= els, e-kruis.
1. %iL 1.
11. eW, 1. = ijs; ber atu f; gebt mit =
de rivier kruit; bob g. btecben = het ijs breken, een begin maken; einen aufe, g . fitbren =
iem. een strik spannen. eiWbakit, iv. ijs-,
glijbaan. (*W itiani, iv. = ijsschol, -bank, -veld.
(fWbiir in. = ijsbeer. eW itlebeift = met ijs
bedekt. (*Wbein, = heupbeen, stuitbeen.
= ijsberg; gletscher.
(*.letierg,
(fWbreiter,
= ijsbreker. eWcrente,
= roomijs. (._Wbette, iv. = ijsvloer, ijskorst.
(tj.) = ijs uithakken, breken;
I. elfen,
(1.) = bevriezen. II. efett, jcWv. (b.) = beslaan.
(*iifett, 1. = ijzer, hoefijzer; bie It. =
de boeien, de ijzers; man !nub bad g . fcbmie=
ben, fo taupe ee, fjeifi ift = men moet het ijzer
smeden, terwijl het beet is; dot bri* g . =
nood breekt wet; er gebbrt fcbon unter bc0
cite g . = hij is niet veel meer waard. (*Oen=
aber, iv. = ijzerader. eljenarbeit,
=
ijzerwerk, werk in ijzer. (*Vfenauftbfung,
= ijzeroplossing. (Silenba vfin, iv. = spoorweg, spoorbaan; mit bet g . reijen per spoor
reizen. eilettbatittaftie, tu. = spoorwegaandeel. (*efenbatinbireftion, iv. = spoorwegdirectie. eijenbabtter, m. = spoorwegman, spoorbeambte, spoorwegarbeider.
(*lifentiergtheri, = ijzermijn. eilentie=
fittag, m. = ijzeren beslag. (flifentiterk f. =
geslagen plaatijzer, ijzerblik. elifenbra4t,
in. = ijzerdraad. (*ii fenbratitfell, f. = ijzerdraadkabel.
enbruf e, = gekristallizeerd
ijzererts. eVienerbe, iv. = ijzeraarde.
= ijzererts. ei'fenfarbig =-_ ijzerkleuera,
rig. (*Pfenfeitirbt, j. = ijzervijlsel. eijett,
ijzerhard, ijzersterk.
Left
0..ti fettfterfelt, In. = ijzer-, roestvlek.

= ijzervreter; vechtersbaas. (fiifen,
freffer,
gang, ut. = ijzerader. el/R .141 00E, en. =
= ijzeren geijzergehalte. (*Vfengeriit,
reedschap, gerei.
= ijzer= ijzeren hek.
gieterij. (*iifertgitter,
ei'fengran = staalgrijs. erfennufb m. =
het gieten van ijzer. etifengu-Warett,
=
voorwerpen van gegoten ijzer.
erfeit4altig = ijzerhoudend.
eilenfianinter, nt. = groote smidshamer;
ijzergieterij, smederij. Wfeittymbet, in. =
ijzerhandel. elifenOanbiung, iv. = ijzerzaak,
-winkel, -magazijn.
eilenoart = ijzerhard.
(*.iifentiut, nt. = ijzeren helm, kap; aconiet,
smederij.
monnikskap. erfeithiitte,
eiettrieL m. = ijzerachtige zwavelkies,
zwavelijzer. (*Vfenfrain, In. = handel in
allerlei ijzerwaren. el ifentraut, ijzerkruid.
eiifettloO, = zonder hoefijzer.
Mifettinittet, f. = ijzerhoudend middel. eljen:
ofen, m. = smidshaard. eilenoxtjb, f.
ijzeroxyde. elifenpiatte,
= ijzeren plaat.
eijeninobe, iv. = monster, proef (uit een
mijn). ei ifenratint, nt. = rood of bruin ijzererts. eilettroft, m. = ijzerroest. elifenfa13,
= ijzersulfaat. (flifettfanb, m. = ijzerhoudend nand.
= ijzerzuur.
(*Vfenfttinintet, = ijzerschimmel (een
donkergrauw paard). (*Vfenfittarte, iv. =
ijzerslak. eilenfrOtag, m. = ijzerhamerslag.
= koolstofhoudend ijzer.
(i'tettfrOttiiirae,
43t. = ijzervijlsel. t*ilenflutt,
in. = ijzerspaat, eiifettftatl, nt. = staaf van
ijzer. etifettfleitt, nt. = ijzersteen, ijzererts.
= ijzermijn.
eiifenftufe,
= ijseend, New-Foundlandsche
.Weitte,
eend.
eijentinftur, in. = tinctuur van ijzer. ellen=
bitriot, in. ijzervitriool. (*i ifettioare, iv. =
ijzerwaar. eFfeninaffer, f. = ijzerhoudend
= ijzerwerk; smederij,
water. (fivifentuerf,
smelterij, gieterij. elifentuur3,
= duizendguldenkruid. Wiett3eit, iv. = ijzeren eeuw.
= ijzeren gereedschap, ijzereileimeug,
gerei.
eiifern = ijzeren; fig. vast, stevig, sterk, onveranderlijk; eiferner aief f3 = stalen vlijt; b&"
gif erne Arm?,
= ijstocht, sledevaart. eWifetb,
M'fatirt,
f. = ijsveld, ijsvlakte. eWfifit, in. ijswalvisch. e•Witarte, iv. = ijsvlakte. eh'fret = vrij van ijs. eiegang, ut. = ijsgang,
kruien van 't ijs. eWgetiirge, f. = ijsgebergte, gletscher. eWgrau = bejaard, wit
van ouderdom.
eiegrutie, iv. = ijskelder. eijig = met ijs
bedekt; ijskoud, ijzig. eWfatt = ijskoud, bevroren, verkleumd. eWlelter, nt. = ijskelder.
(fWftuft, = vorstspleet (in Odunten).
eWftiiftlg = gebarsten, gesprongen.
eWfrufte, iv. = ijskorst, ijsbedekking. Lie:
fittiter, in. = wijnkoeler.
in.
het schaatsenrijden. eWitteer, 1. = IJszee.
eWitebet, nt. = rijp, rijm, witte nevel. die'net!, j. = ijsnet. (*W0fa41, nt. = ijsbreker
(bor einen glide). einifIng, in. = ijsploeg.
eierittbe, Iv. ijskorst. (iWfitge, iv. ijszaag.
(*WfrOolle, iv. = ijsschol, schots. eitc:
frbranf, iit.=ijskast.C*WfrOuti, ut. = schaats,
sneeuwschoen.
(*WfOorit,
Ut.
= ijsvogel.
ijsspoor. Ottl'UüfleI,
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MWAacfert, eiWaaPfen, in. = ijskegel.
= ijstijd.
■ W3eit,
= ijdel, nietswaardig, leeg; ijdel, verwaand, ingebeeld; enkel, louter, onvermengd.
ertetieit, —, —en = ijdelheid, nietswaardigheid, beuzelarij; ijdelheid, verwaandheid,
inbeelding, behaagzucht; zuiverheid.
m. —b = etter. eifterartig = etterachtig. ellerbenle, iv. = etterzweer, abces,
gezwel. etterbilbung, iv. = ettervorming.
= etterblaas, puist.
ellerbtatter,
flu% nt. = ettering, uitscheiding van etter.
eilerfraA, nt. = invretende verettering.
Cfftergef lout% im = ettergezwel. at(e):
ric#t = etterachtig. eil(e)rig = etterend,
etterig.
fcbin. (b.) = etteren, dragen. Miter:
ftotf, in. = etterprop. eFterung, —,
—en = ettering.
f. —e6 = eiwit. eiltletft/ialtig eiwithoudend. (f l'Itieffgtoff, nt. = eiwitstof, eiwit.
(taittlation', in. —, —en - uitspuiting.
= uitspuiten.
eptfulte'ren, fctin.
elation', iv. —, —en ,----- uitwerping, uitdrijving (au g bem eii3fe'rett, fcbtv. (1.) =
uitwerpen, uitdrijven.
= Ecbatana K)aubtftabt ber
(thalana, 1.
Veber).
(let, ut. —6 = hekel, tegenzin, afkeer, walging; e. bar
= afkeer van, tegenzin in;
Me Sett fit ibm aum = hij walgt van de
wereld. clef = tegenzin- of afkeerwekkend,
akelig; kieskeurig, vies. elelbaft = weerzinwekkend, terugstootend, akelig; kieskeurig,
vies. elan, fcblv. (b.) = walgen, hinderen; e6
efeIt mir (od. mid) her = ik heb een afkeer
van, ik walg van; firj e. bet - walgen van,
een afkeer hebben van.
craireur.
erlairenV
eclatant' = eclatant, in 't oogloopend, schitterend.
etleftieWmt0 Miefti6Bmu. effertifer,
nt. --d, — = eklekticus: uitkiezend philosoof.
efterlif = eklektisch: uitkiezend. eilefti=
3WrittO, nt. = eklekticisme: keuze, verkiezing
in de philosophie.
erlig = akelig, weerzinwekkend, onaangenaam;
netelig, lastig; kwaad, boos; bah foftet effige6
#31. erb = akelig veel.
—n = eklips, verduistering.
ertiPle,
= ekliptika, zonneweg, dieertortif, to.
renriem. effilrtifc0 = ekliptisch.
—n
= ekloge: herderszang,
(f1o'ge, iv.
idylle.
eiftns fe, iv. — = extaze, verrukking.
titer, nt. —6, — = exstaticus: verrukt, bezield prediker; waarzegger. etftallfit extatisch, verrukt.
er3 ent', f. —(e)d, —e = exceem: huiduitslag.
elaborar, 1. —(e)d, —e elaboratie: bearbeiding, uitgewerkt voorstel.
elafticitat', elaftiAttitt', in. — = elasticiteit, rekbaarheid, veerkracht, spankracht.
elajtifit = elastisch.
— = Elbe.
eland.
eft* m. —(e)t, --e
elbora'bo = Zorabo.
elefanr, m. —en, —en = olifant; er mat*
and einer bide einen (sAefaitten = hij overdrijft sterk.
:orben, lit.; zriiffel,
1efanitenlifii4rer,
= olifantsilleider (cornac); -orde
:3a1 n,
(in Denemarken); -snuit; -tand.

etite10.

etefanti'af0, in. — = elefantiasis: verbeening,
verharding van de huid.
elegant' = elegant, fijn, smaakvol. (ftegatt3'
in.
= elegantie, fijne smaak, bevalligheid
etegie', tn. —, —(e)n = elegie, klaaglied. m::
et
rarer, m. —d, — = elegisch dichter.
ele'gife# = elegisch, klagend, weemoedig.
eleiturefitaf, 1. = keursaksisch schaap.
= wol van het keursakeleftorallvolle,
sische schaap, fijnste wol.
etertrtaitav, = electriciteit. efeftrmitiiWilleiter, at.; :fel)re, iv. =
electriciteits geleider ; -leer. efeftri3itiittv=
tneffer, = electrometer. etertri3itato:
tritger, m. = electrophoor. elettript =
electrisch, electriek. elertrifie'ren, fcbin. (ti.) =-electrizeeren, bezielen, opwekken. eleftri:
= electrizeermachine.
fier'nutfc4itte,
eteitrocOentiei, iv. - electrochemie. (flettro:
biptinnif, iv. = electrodynamika. elertro:
galbainifc4=electrogalvanisch.elettrollyfe,
— = electrolyze: scheiding van chemische
verbindingen door electriciteit. eleftrontag:
nelifr# = electromagnetisch. eleftrontag:
neti4IttiO, m. = electromagnetisme.
eleftrollme'ter,
Ittolor, m. ;
m. --6, --e; Moir, f. —(e)6, —e = electrolimeter ; -motor; -phoor; -skoop.
eleftro Ilftalif, to. ; :teiVnii, iv. • :t4eraOie'f
iv.; :ttAile', iv. — = electrollstatilla; -techniek;
-therapie; -typie.
element', —(e)d, —e = element; grondstof,
bestanddeel; beginsel. efententar = elementair, onontwikkeld, eenvoudig; lager.
elententar'bult, 1. = eerste beginselen, gronden, aanvangsboek.
elententa'rifr4 = elementair, eenvoudig.
= natuurkracht, onweerntentaVgeltiatt,
staanbaar geweld.
efententarlflaffe, ; :te4er, to.; 4c4Itte,
tn.; :unterri*, m. - lager(e) klasse; 1. onderwij zer; 1. school; 1. onderwijs. elententarluerr,
= werk dat de eerste beginselen bevat.
— = eland.
1.
eIen, m.
ffenb, f. ellende, ongeluk, nood, [ballingschap]. elenb = ellendig, ongelukkig,
jammerlijk, erbarmelijk, gering, slecht. elm=
bila1ir0 = ellendig.
f. ; :leber, T. =e f tetWityrut, in.;
elands 11 huid; -hoorn; -leder.
e'lentier, f. = eland.
eteono're, in. = Eleonora.
eleuWniff4e (efte, Oefieimniffe)--= Eleuzinische
(mysterien.)
elebatiotOlninfel, m. = elevatiehoek.
m. —n, —n êlêve, leerling. efelnit,
in. —, —nett = óleve, leerlinge.
I. elf = elf; bie
= de elf; elfe
elf.
= elf,
II. elf, m. —en, —en; .t'fe, in. - -,
alf, luchtgeest.
= elfhoek.
= elpenbeen, ivoor. elffettbeitt:
artia = ivoorachtig. eflenbeinbreCter,
m. = ivoordraaier. el ifettheinern = ivoren.
eljett4aft = tooverachtig, als van een elf, elfen-.
(frfenlijnig, 10. = elfenkoning. tifeittatt3,
int. = elfendans.
etferteif = elfderlei.
= elfilelfrfalt; :friWg; :mat;
voudig; -jarig; -maal; -lettergrepig e. d.
elfte = elfde. etfteitatO = elfdehalf. CsIftet,
= elfde (deel): ba6
f. —6,
horn Oeininit,
brei
be6 Oan3en, ein e. ',Meter, eine e. Vette.
etrtet0 = ten elfde.

e
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= Elias, Elie.
eti'aL
etibie'ren, 1cOno. (1.) = elideeren: uitlaten,
uitstooten.
nt. = Eligius, Aloysius.
—, —en = eliminatie, wegelimination',
making, verduistering. eliniinie'ren, fc41b.
(1.) = elimineeren, verduisteren.
(flijabet4, lo. = Elizabet. efi'te, iv. = Elize,
Lize.
—, —en = elizie, uitlating, wegetifion',
lating.
Mille, — = elite, keur, het beste, de bloem.
(flitter', f. —(e)6, —e = elixir, elixer, uittreksel.
eljen'! = eljen! hij leve!
elleboog. C*Irbogen:
ell'bogen, in. —6, —
eteni, f. = ellebooggewiicht.
(rle,
—n = el. ellenbogen = ft=
bogen. ertenbreft
een el breed. Men:
Zang = een el lang; ellenlang. erteninat
= ellenridder,
T. = ellemaat. ertenreiter,
=
garen- en bandkoopman. enentuare,
ellewaar, manufacturen. ellentueife = bij
[de el.
eller = rte.
—, —it = ellips: weglating ; kegeleutpife,
sneelijn. effivfolv, f. —(e)6, —e = ellipsolde.
— = elliptieutpticitar, euiptigtati,
citeit: verhouding van het verschil tusschen
Aa
.
groote en kleine as tot de groote as:
A
eitiplifcb = elliptisch.
etnOleuer, f. = St.-Elm(u)svuur.
elOcrliett3' iv. — = welsprekendheid.
—, —n = grondeling.
etritfi e,
(Ma, = Elza.
= Elzas. etlaffer, in. —6,
el'fat f.
—
Elzasser.
= Elzasser.
Elzas-Lotharingen.
Vottrringen, T.
= elsbes, vogelbes. ewbeerz
CfO'beere,
bawl*, m. = elsbesse- vogelbesseboom.
= Elizabet.
= Elsje.
'
el,b'betb,
—n = elft; els, elzeboom. erfen:
evfe,
bruit, = moerasland met elzenhout.
erfter, iv.
—n = ekster. erfternange,
= eksteroog, likdoorn.
erterticb = ouderlijk. ertern, qm. = ouders.
erterntiebe, = ouderliefde. ellernto =
ouderloos.
eietber = Champs-tlysees (in 13ari6);
tiefitbe = de Elyzeesche velden.
bie
f. —6 = Elyzium, verblijf der
zaligen, verrukkelijk oord. ettyfifrb = elyzisch,
paradijsachtig, zalig, hemelsch.
f. mailite, = email,
verglaassel. emaittie'ren, fc4lb. (4.) = emailleeren.
— = emanatie: uitstraling,
emanation',
uitstrooming ; af kondiging.
emanciPation', entamipation', lb. — =
emancipatie, zelfstandigmaking. eman3i4ie':
ren, 1c4io. (4.) = emancipeeren.
—, —it =
einbalta'ge (spr.: dbolaazje),
emballage, verpakking. embaltie'ren,
M.) = emballeeren.
embargo, 1. U. In. —6 = embargo: in-beslagneming (bon (1)iffen).
emblem', - —e = emblerna, zinnebeeld,
kenteeken. embleinalifrb = emblematisch,
zinnebeeldig.
em'briti, tn. en, en = goudinerel,geelvink.
nr. --b, —6 - nett embryo,
vruchtkiem. embrOoliifer) = embryonisch,
onontwikkeld.

entotinbinnt.

enienbation', —, —en = emendatie, verbetering. emenbie'ren, isthi. (Ii.) = emendeeren, verbeteren.
(merit', m. —en, —en; enterittO, m. —,
ti = emeritus, afgetreden. eineritie'ren,
fc4hi. (4.) = emeritus maken, pensioneeren.
emigrant', nt. —en, —en = emigrant, landverhuizer. emigration', iv. —, —en = emigratie. emigrie'ren, fftiti. (l.) = emigreeren.
m. = Emilius, Emil. entilia,entilic,
iv. = Emilia, Emilie.
eminent' = eminent, uitstekend, uitmuntend.
entinena', iv. —, --en = Eminentie (kardinaalstitel).
—e = emir, (Arab.) vorst.
emir, in.
Cfntiffiir', in. --6, —e = emissario, boodschapper, gezant.
—, --en = emissie, uitstraling;
einiffion',
uitgifte (bon eertOpieren). emittie'ren,
(i.) = emitteeren, uitgeven, doen uitgaan.
ein'inentater, en. —6, — = bewoner van
't Emmendal, Emmendaler.
= Emmerik.
entInerick f.
entItterting = Vfmmerting.
emolument', f. —(e)6, —e = emolument, bijverdienste, voordeel.
emotion', iv. —, —en = emotie.
reniPfaiben = emOangen.]
—(e)6 = ontvangst, opname;
einVang',
he=
in . ne4men = in ontv. nemen; ben
icheinigen = de ontv. melden. enipfansgen,
ft. (bu empfangft, er empftingt; empfing ;
einpfang(e)! empfangen) = ontvangen, krijgen;
opnemen. empfaitiger, m. —6, = ontvanger, acceptant. enitifiingliit = ontvankelijk,
-- = ontvankevatbaar.
ittOfilitgliMfeit,
=
lijkheid, vatbaarheid. itti)fattienatmte,
ontvangst.— = ontvangeein0fangWbe=
nis. ent0fan (Wanvige,
= befiteinigung, ru., empfang'frbein,
wijs van ontvangst, kwitantie, rev.
f.
=
ontvangli(finPfanO'll tag, m.;
dag, -kamer (salon).
[eitt4fe011 , nt. = ftlPfe4tung]. emOfe4I'bar =
aan te bevelen, recommandabel.
empfelyten, ft. (b.) (be emOie4Ift, er emtifie4ft;
emOct4t; empfii4te; emlifie4t! einlife4ten) =
aanbevelen, aanprijzen, recommandeeren; e.
Cie mid) ZOrer rau Putter = groet uw moeder
voor mij ; 11M e. = zich aanbevelen, groeten,
er van door gaan; ic4 empfehie mid) (SOnen) =
ik heb de eer (u te groeten); e6 empfie4tt fic4,
= het is wel goed, wel nuttig, dat
bad
empfeirleiOluert = aanbevelenswaardig.
CfM0fe1rfung, iv. —, —en = aanbeveling;
groet, compliment. entOfeirtung%rief, in.
od. zfrOrethen, T. = aanbevelingsbrief of
-schrijven. empfeirlunOluert, :tuiirbig =
aanbevelenswaardig.
empfinb'bar = voelbaar, merkbaar.
—, --en
overdreven gevoefinbefei',
ligheid, gevoelerigheid, sentimentaliteit.
fchtn. (h.) = den gevoelige spelen,
sentimenteel doen. ft. (4.) (fief):
finben) = voelen, gevoelen, gewaar worden,
ondervinden, merken; opnemen. entOfittb':
tiff) gevoelig, goed merkbaar (Sc4Tag,
Aiitte); gevoelig, licht gevoelend (gegen: voor),
feine entOittbtiche Seite = zijn gevoelige,
zwakke plek; gevoelig, lichtgeraakt, prikkelbaar, aantrekkelijk. entOfittb i tittiett, hi. — =
gevoeligheid, ontvankelijkheid, prikkelbaarheid, lichtgeraaktheid. einpfinbifain = ge-
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voelig, sentimenteel. entofinblanifeit, iv.
= gevoeligheid, sentimentaliteit. ems:
tin:bung, —, —en = gevoel, gewaarwording, indruk. etnPfinibuttOfiOin = vatbaar
voor indrukken. emPfinibunOtraft, =-gevoelskracht. emPfin'bun tiOlaut, m. =
gevoelsuitdrukking, -klank, tusschenwerpsel.
einOfin'buitOlo = gevoelloos, ongevoelig.
einPfin'bunOberntagett,
= gevoelvermogen. etntlfin'bung4bolf = gevoelvol.
tn.
emphaze,
nadruk,
klem.
(finOlytife,
ent'bn'tifdj = emphatisch, nadrukkelijk ,
met klem.
emiv. —
h). —;
pirie, empirismus: ervaringsleer. entpilifer,
m. — = empirist, empiricus, die het
empirisme aanhangt. entpitifrO = empirisch:
op ervaring gegrond.
fttPlacetnent' (spr.: etp/asema), f. =
emplacement, plaats voor een gebouw, voor
een station enz.; het plaatsen.
entPor' = omhoog, in de hoogte, op(waarts).
entliorarbeiten fic#, fcbtv. (b.) = zich omhoog-, zich opwerken. entOor'bringen, ft.
(b.) = omhoog brengen, doen opkomen2 vooruitbrengen, doen bloeien. entOoribringen,
ft. (f.) = omhoog dringen, zich opwerken.
—n = koor (in de kerk),
(fintio're,
galerij.
entOij'ren, fcbtv. (b.) = tot opstand of oproer
brengen, doen opstaan, opruien; stuiten,
tegenstaan, hinderen, fiItj e. = opstaan, in
opstand komen, oproer maken. entpatrent) =
stuitend, hinderlijk, weerzinwekkend. eutpij':
rer, nt. = rebel, oproerling, opstandeling, oproermaker. entpa'rerifit oproerig,
roerig.
entporla4ren, ft. (f.) = opspringen, opvliegen.
emOorlfiegen, ft. (f.) = op-, omhoog= omhoog
vliegen. emPor'Oatten, ft.
houden. emOorljeben, ft. = opheffen.
einem
=
op-,
in de
entOorteffen, ft. (b.)
hoogte helpen.
(finporiunti, 1.
.. rien = emporium:
handelsplaats, marktpl., stapelpl.
= = koor (in de kerk),
encOorlirrte,
galerij.
entpuriforninen, ft. (f.) = omhoog-, opkomen,
fortuin maken. emporfantniting, m. --b,
--e = opkomeling, parvenu. erittiorlobent,
fcbtv. (f.) = opvlammen, opslaan (bon alant=
men). entOor'raffen fic1j = opspringen;
tnieber e. = weer opkomen, herstellen, er
weer bovenop komen. ernPor'ragen, fcbtv.
(f.) = op-, omhoogsteken. entpor'raniett,
fittn. (f.) = rankend opschieten. enttior'ricOten,
fcbtu. (b.) opheffen. emporringen ic4tv.
(b.) = zich opwerken. entOor'frOauen, fcbtv.
(b.) = omhoogzien. emOorlAttieben, fd)tv.
(f.) omhoog zweven. entOor*Olvingen
ft. (b.) zich verheffen, omhoog stijgen, zich
opwerken. emporitehen, um. (b.) = in de
hoogte staan, zich opheffen. entOorlleigen,
= omhoog stijgen, opklimmen. etnPor':,
ft.
ftretien, fcbtn. (b.) = naar hooger streven.
(ftn0ii'ruttg, tn. —, —en = oproer, opstand,
onlusten; verontwaardiging.
einporlunCen, ft. (f.) = op-, omhoog
groeien. em1or'3ieben, ft. (b.) = omhoog
trekken; te voorschijn doen komen.
.. en = vuurhernel, ver(.3.0)4re'tint,
blij f der gelukzaligen. enttairelfcb = hemelsch.
ijverig,
nijver,
vlijtig, werkzaam,
ent'fin =

energitcH.

naarstig. (ftnligfett,
= naarstigheid, ijver,
vlijt, werkzaamheid.
entuffin',—(e)?, = emulzine, amandelstof.
entuffion', —, —en = emulzie, melkachtige, kunstmatig bereide vetachtica vloeistof.
eittafetttb, I. = Enakskind, reus.
enctrflifa, engyffifa,
.. fen = encykliek: pauselijk rondschrijven. enctritifrft,
encyklisch: in een kring omen310111M
loopend. enc4ffolfiibte', enOrtoPiible s, to.
—(e)n = encyklopaedie. enctlifo0ii'bifrf),
enAtifloPii'bifel) = encyklopaedisch, algemeen
wetenschappelijk. eitortopubiw, ettOfft)::
4iabift', m. —en, —en = Encyklopaedist, medewerker aan de beroemde Fransche „Encyclopédie."
ettbillabfic4t, tn.;
1.; 4efit1ttfb
= eindlldoel; -uitspraak; -be.burfiftafie,
sluit; -letter. ettbAnt,
— = eindje,
stukje, stompje.
= einde, eind, slot, besluit,
Cf,n`be, ' 1.
doel, stuk, dood; ein aietttficbe e. = een vrij
groot eind (weg); an often tnben od. an alien
den unb tnben = overal; bad obere, untere
e. bed Zifcbe = het boven-, het benedeneinde v. d. tafel; Me enben bed Vrfcb0 = de
takken v. h. hert; e. Zlanuar, e. niicbften
gnonat = op het einde van J., v. de volgende
maand; au l . geben ten einde loopen, op
een eind loopen; ein tragifcbe fl. netjmen =
tragisch eindigen, afloopen; am e. = ten
slotte; einem Streit ein tl. macben = een einde
maken aan een twist; bedarmend ift fete
e. = aan het geraas komt geen eind; icb bin
mit meiner Oebutb e. = mijn geduld is op;
bad e. ham 2teb = het eind van het liedje,
van de geschiedenis; au bent e. = met dat
doel, te dien einde; bad bide tl. fommt nacb =
het einde draagt den last; e. gut, at1e gut =
einde goed, al goed.
—(e)n = endemie: inheemenbetttle,
sche ziekte. enbestnifrO = inheemsch.
enibeit, fcbtn. (b.) = eindigen, ophouden, uitgaan, sluiten, sterven;
e. (auf) = uitgaan
(op). 'ettbiergefint4, = einduitkomst, eindZs'cb
rezultaat. enibe4unterpifteter,
e. = ik ondergeteekende. eitb'oefOtlinbig:
eindsnelheid. enbigiiittg = afdoend,
reit,
beslissend, dermitief, eind-. en'bigett =
tnbung.
enben. enibigung
—n = andijvie.
enbilite (4 Sithen),
enbillienfalat, tn. = andijviesalade.
enbifirt = eindelijk, eindig, begrensd, aan 't
einde, beslissend, afdoend; eindelijk, ten
laatste. enblittreit, iv. — = begrensdheid, eindigheid. enlYto ,S = eindeloos, oneineindpunt.
dig, onbegrensd. enbliunft,
ettbireim, tn. = eindrijm.
enboffop', I . —(e* —e = endoskoop, chic.
instrument: „naar-binnen-kijker". (fitb0t4:
moje, — = endosmoze: inzuiging, „sappenuitwisseling".
enb'fitaft, iv. — einde, besluit. entvilfithe,
tn.; :itation, to. = eindjilettergreep; -station.
tn'bung, tn. --, —en = uitgang. enbl:
urfarbe, :urteif, f. = eind 11 oorzaak ; -oordeel (-vonnis).
(fub'aief, 1., =3fuert, in. = einddoel.
(nergie', tu. - - = energie. enernielo0 =
=
zoncler energie. (Cnergielupgieit, tu.
energiek
gebrek aan energie. etter i atfcb
rirachtig.
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eng = enge.
= Engadin, dal van
ettgabinVa0, f.
de Inn.
=
engagement' (spr.: agkazjerna), f.
engagement, verplichting, dienst, plaats, betrekking. engagie'ren (spr.: agkazjieren),
fcbtv. (b.) = engageeren, verplichten, aanstellen, in dienst nemen.
aamborstig. eng'briiftigfeit,
cng'briiftig
= aamborstigheid. ensge, =nauwheid, engheid, engte, benauwdheid, nauw;
einen in bie e. treiben = iem. in het nauw
drijven. en'ge = eng, nauw, beperkt, innig,
dicht in elkaar; enger Ran= = fijne kam ; enger
tvirb mix e. unter3=
Sieb = fijne zeef;
ik voel mij beklemd; bet engere VItt*bu3
klein comitë; engere aljC = herstemming.
— = engel. ewneth ett, f.
(fit'get, nt.
lit d'ange. f. = engelachtig
wezen. (tn'getbrot, f. = hemelsch manna,
hemelspijze. en'nelMor, nt. = engelenkoor.
= engelgestalte, -gedaante.
en'gelgeftaft,
en'gelgleick en'gefbaft = engelachtig.
gettnaciierin, —, —en = engeltjesmaakster.
engelzacht, -rein.
en'geintilb, :rein
= Engelenburcht (in Nom).
%n'getOburg,
= engelenschaar. en'ttet:
en'oeffMar,
'Mon = zoo mooi als een engel. %-nigel0=
= engelengeduld. en'tlei4giefid#,
nebulb,
1. = engelachtig gelaat. ettigeWaraft, ut. =
to. = engelenengelengroet.
goedheid. en'ne1410f, m. = engelenkopje.
= engelwortel, angelica.
en'getiour3,
cn'gen, fcbtv. (b.) = beengen, benauwen, beerken, hinderen.
en'gerting, m. --(eA —e = larve, pop, engerren'gern, fctiv. (b.) = vernauwen.] [ling.
ettglieraig = enghartig, kleinzielig, egoIstisch.
= enghartigheid, kleineng'berainfeit,
zieligheid, zelfzucht.
= Engeland. ,encrIhnber,
englanb, f.
nt. = Engelschman. englifeb = Engelsch; [engelachtig]; auf e. = op zijn Engelsch;
englifcba 43flafter = Engelsche pleister; mg=
HT* granfbeit = Engelsche ziekte, rachitis.
en'glifttleber, f. = Engelsch leer. englf:
fie'ren, fcbtu. (b.) = (43ferbe) anglizeeren,
kortstaarten.
m. = pas, bergengte.
engro4'11gefroiift (spr.: agkro-), f.;
= engrosli-zaak; -handel;
nt.; :4iinbier,
-koopman (-handelaar).
ettOarnto'niftb = enharmonisch.
enfaullit, = enkaustiek: het schilderen
met „ingebrande" wasverven. m1(1100'1:4 =
enkaustisch.
= kleinkind, kleinzoon,
ettlet, m.
[enkel].ettlelin=kleindochter.ettletlifinb,
=achterkleinfikind,
f.; goipt, m.; :toMter,
-zoon; dochter.
—n = enclave: ingesloten
entice/le, tv.
_gebied.
enklizis: aanleuning.
'ff4, iv. —
fen; enfirtifon,
enifilita, Iv.
.. fa, vv... fen = enklitisch woord: sulk een,
dat rich aan 't voorafgaande aanleunt en zijn
accent daarop over doet gaan. enftilifc4 =
enklitisch.
.. mien =
eittolnion, en/win/nut, f. lofrede, lofspraak, lofgeschrift.
enorm' = enorm. ettortnitati, to. , - en =
enormiteit, ongehoordheid.

entfabren.

ettquele, (spr.: ak-14e), iv. —, --it
enfenebte (spr.: (Isabel), 1.

enquéte.
--?, =

ensemble, geheel, troep.

entar'ten, fcbtv. (f.) = ontaarden, verbasteren.
entaritunq,

—, —en = ontaarding.

entat'itten, fcbiv. (b.) = van den adem berooven.
zich
fcbi-v. (ti.) eirte
entaullern

van een zaak ontdoen, ontslaan.
= het ontdoen, afstand.
entittlifierung,
entbe'Oen, fcbiu. (b.) = ontberen, missen,
derven; etiv. e. fi3nnen (poet. mit (den.) = er
buiten of zonder kunnen. entbebr'fir0 = ontbeerlijk, te missen, e. rein = gemist kunnen
worden.
entbebtrung, iv. —, --en = ontbering, gernis.
entbieiten, ft. (b.) = [laten weten], overbrengen
(Oruf3, Oefebf); [gebieden]; ontbieden.
entbin'bett, ft. (1).) = [losmaken], (einen feine?,
91mt0, fein0 Zerfbrecben, eibe od. bon
feinem...) ontslaan, ontlasten, vrijstellen;
(eine arau bon einem ninbe) verlossen, doen
bevallen. entbin'bung, Iv. —, —en, = ontslag, vrijstelling; verlossing, bevalling. (nt:
bin'bung4anftalt, iv. = inrichting voor
kraamvrouwen.entbinibuttgannft,
:tuff=
fenfe9aft, iv. = verloskunde.
ontbladeren.
fcbtv.
(b.)
entbletern,
entblivben rick fcbtv. (b.) = zich verstouten,
het wagen, ondernemen; zich schamen.
fcbtv. (b.) = ontblooten, ontdekken,
ontdoen, berooven; -fitt e. = zich ontblooten,
alles uitgeven. enotivftung, — = ontblooting, berooving.
entbrelten fidj, fcbin. (b.) = zich onthouden
van: id) fann mid) nicbt e. 311 ..'=ik kan niet
nalaten te
entbren'nen, nut. f. = ontbranden, ontvlammen, vlam vatten.
entbeelen, fc tn. (ti.) ontekken, vinden,
openbaren, bekend maken, ontblooten; ontsluieren; fidj e. = lets in vertrouwen meedeelen; zich voordoen. entbeefer, nt. =
= ontdekking,
ontdekker. (sntbeclung,
= ontontsluiering. entbecifuttOreife,
dekkingsreis.
eend; canard, verzonnen
—n
en'te, iv.
bericht.
enter 'ten, fcbtv. (b.) = onteeren, bezoedelen.
enteirrettb = onteerend. enteirrung, YD. —,
onteering, schending.
—en
enteitrnen, fcbib. (b.) = onteigenen. (fitteig'=
nung, Iv. —, —en = onteigening. enteig',
nunOreMt, f. = onteigeningsrecht.
nung#berfaIgen, f. = onteigening.
(f.) = wegsnellen, heensnellen,
enter/en,
ontvlieden.
en'tenbraten, In. = gebraden eendvogel.
f.; :fang, m.; :flott, f.; -fufb m.;
u. d. = eenden ;lei; -vangst;
:bauL f.; :jagb,
-kroos; -poot; -kooi; -jacht, e. d.
Cfn'tenbunft, m., :fttrot, m. = eendenhagel.
enteranker. en'terbeit,
ettleranfer,
f. = enterbijl.
(b.) = onterven. eitter'bung,
enter'ben,
= onterving.
(fttlerbriide, iv. = enterbrug. (Citlerbaren,
= enterhaak.
- e waard, woerd, woord,
Ot'terirb, in.
mannetjeseend.
enteren, aan boord
en'tern, fcbiv. (0.)
klampen.
entfairren, ft. (1.) = ontsnappen, ontglippen;
biefe eort ift Writ e. = is mij ontsnapt.
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entfollen, ft. (T.) = (einem) ontvallen, ontglippen, ontgaan, ontschieten; ontzinken;
auf einen entftitit ein Zeit bed Oeivinne, bet:
Sloftett = valt, komt.
entfeten, fcbtv. (tj.) = ontvouwen, ontplooien,
ontrimpelen, ten toon spreiden, ontwikkelen;
fic4 C. = zich ontrimpelen , glad worden,
ontluiken, zich ontwikkelen. entfatitung,
iv. = ontwikkeling, ontplooiing, ontluiking,
uiteenzetting.
entrpr'ben, fcbtro. (ti.) = verkleuren, verbleeken;
ft e. = verbleeken, verschieten.
entfa'fern, fcbin. (tj.) ontvezelen, ontrafelen.
entfer'nen, fcblv. (b.) = verwijderen; firtj e.=
zich verwijderen, weggaan. entfernt' = ververwijderd, afgelegen, afwezig, gering. klein;
iveit e. bar3.. = wel verre van ..; -kb bin ineit
babon e. au = ik ben er verre van te..;
nicbt im entfernteften = niet in 't minst.
(fittfer'nUng, iv. —, --en = verwijdering,
afstand, verte ; afwezigheid.
entferfetn, fcbiv. (tj.) = ontboeien, ontketenen.
= ontketening.
entferfetung,
entfe'fttgen, fcbiv. (b.) = ontmantelen.
entfeltigung, iv. — = ontmanteling.
ontvetten. entfer:
entferten, fctu. (4.)
— = ontvetting.
tung,
entfte'bern, fcbtv. (b.) = ontvederen.
entftantInett, fc4i-u. (b.) = doen ontbranden,
ontsteken; (f.) = ontvlammen.
ontvliegen, wegvliegen,
cntftle'gen, ft. (f.)
vluchten.
entfliOett, ft. (f.)= ontvluchten, wegvluchten.
entftiefgn, ft. (f.) ontvloeien, vloeien uit.
entfrein'bett, fcWv. (1.) (einem) = (van iem.)
vervreemden, afvreemden; [ontvreemden].
= vervreemding.
Ittfretn'bung,
entfitlfrett, fcbtu. (tj.) = ontvoeren, wegvoeren,
schaker.
schaken. entfiib'rer, m.
entfiityrung, iv. — = ontvoering, schaking.
tegemoet, tegenentge'gen, mit Dativ
overgesteld, tegen, toe.
entge'genarbetten, fcbtv. (b.) (einem) = tegenwerken. entge'genbringett, unr. (b.) =-- toebrengen, brengen. entge'genetten, (i.) =
tegemoet snellen. entgegenge4en, unr. (f.) =
tegemoet gaan of -loopen, trotseeren, loopen
naar. entgegen'gefetft = tegengesteld, tegentoe-,
overgesteld. entegen*titen, ft. (b.)
tegenhouden, tegenwerpen, vergelijken met,
tegenoverstellen. entgegetOanbein,
(,.) = handelen tegen of in strijd met, tegenwerken. entgegetticturNen, zinbetti, TO*.
(b.) = tegen-, toe- of tegemoetjuiehen, -jubelen.
entge'genfoutnten, ft. (f.) tegen- of tegemoetkomen, voorkomend zijn voor. entge'gen:
ne4nten, ft. (b.) = aannemen, ontvangen.
entge'genriicren,fcbiu.(f.)=tegemoettrekken.
= tegemoetzien, afentge'genfe4en, ft.
wachten. entge'genfetfen, (ti). = tegenoverstellen. entge'confte4en, unr. (b.) = in
den weg staan, bemoeilijken. entgegen=
ftreciett, fc4iv. (b.) = toesteken. entgegett,
ftfinnen, :ftiir3en, fc4in. (1.) = tegemoet
snellen. entge'Rentreten, ft. (f.) = weerstaan,
tegemoet gaan. entgegentutriett, fcbitt. (ti.) =
tegenwerken, tegengaan. entge'gett3tetten,
(f.) = tegemoet trekken. entaerriten, fcbiro.
(b.) = antwoorden, hernemen; [ontmoeten,
tegemoetkomen, bejegenen].
entgelten, unr. (f.) = ontgaan, ontsnappen,
ontkomen; ift mfr entgangen = 't is me
ontgaan, ontsnapt of ik heb 't niet gemerkt.

entlarbeit.

fentgei'ftern, fcbiv. (b.) = ontzielen, bewusteloos
maken, uit de geestenwereld wegrukken].
entgetr, f. = belooning, betaling, vergoeding;
= kosteloos, gratis.
one
boeten voor, ontgelden,
entgetlen, ft. (4.)
betalen.
entgleFfen, fcbiv. (f.) = ontsporen, derailleeren. entgierfung, —, --en = ontsporing, deraillement.
ontglijden, ontsnappen,
entglellen, ft. (f.)
ontglippen.
entglintintett, ft. (f.) = ontglimmen, aanglimmen, ontvonken.
fcbiu. (T.) = ontgloeien, ontvlammen, ontbranden.
ent4na'rett, fcbtr, (tj.) = ontharen, het haar
doen uitvallen.
entOtrtern, fcbiv. (b.) = onttuigen, aftuigen.
enttallen, ft. (f).) bevatten, inhouden,
[herbergen, opnemen]; fldj e. = zich onthouden, [zich ophouden]; fic4 ,Wrcben, ber
Triinen nicbt e. fiinnen = zijn lachen, zijn
tranen niet kunnen inhouden of bedwingen;
ficb nicbt e. !Outten 5u = zich niet kunnen
onthouden te..., niet kunnen nalaten te...
ent4attlant = onthoudend, matig.
matigheid, ingetoentbattlantlett, iv. —
= onthouding.
genheid. entOrtung,
entbattIrten, fcbiv. (b.) = onthoofden. ent:
ijaigrtung, hi. —, —en = onthoofding.
entiiiften, fcbtro. (b.) = onthuiden, villen,
tn. — = 't villen,
huiden.
't huiden.
enthe'ben, ft. (tj.), [einem ettu. e. = iets van
iem. wegnemen]; einen einen V.tmte, gibes e. =
ontheffen van, ontlasten van, ontslaan uit.
(fnthe'bung, — bevrijding, ontheffing.
entOeiligen, fcbiu. (b.) = ontheiligen, ontwijden. ent4eiligung, iv. = ontheiliging, ontwij din g , heiligschennis.
ent0e3en, fcbtv. (b.) = van 't hout, bosch
berooven.
ent4iirten, I.:bill. (b.) = onthullen, ontsluieren,
ontdekken. entbfirtung, iv. —, —en = onthulling, ontsluiering, ontdekking.
entWit'fen, fcbto. (b.) = doppen, pellen.
entimfladmie'ren, fcbtv. (b.) = verrukken,
in geestdrift brengen. (ntiptiftWntu4,
— enthousiasme, geestvervoering, geestdrift. entinVilaft, m. —en, —en = enthousiast,
dweper. ent4ufta'ftifrt), = enthousiast, verrukt, vol ijver.
entio'citett, fcblv, (b.) = van 't juk bevrijden,
verlossen. entio'chnitg, — = bevrijding.
entrenten, fdpv. (I.) = ontkiemen, ontspruiten, uitloopen.
entitel'ben, fcbtro. (tj.) = ontkleeden, uitkleeden
(aucb fig.); (mit Gen.) ontdoen, berooven.
entftto'fpen, fc4ir. (f.) = ontluiken, open gaan.
entfontInen, ft. (f.) = ontkomen, ontsnappen.
entfor'fen, fcbiv. (b.) = ontkurken.
entrriirten, fcbin. (b) = van kracht berooven,
verzwakken; verzachten; krachteloos maken,
ontzenuwen. entfriirtung, iv. — verzwakking, uitputting, verzachting, ontzenuwing.
(einen, ficb ether 93iirbe)
entta'bett, ft. (tj.)
ontlasten, ontheffen, ontdoen (van); ficb e. =
= ontlaontladen, afgaan. (ntin'tiuttri,
ding.
entiangi = Tangs; er eft am J3adj e. od. ben
Ttac4 e. od. e. ben Oacb od. e. be" &ccbe, [ben
Zan e. = den heelen dag].
entiarliett, fcbm. (1.) = ontmaskeren.
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entiMmildett.

entfaricn, ft. (b.) = ontslaan, wegsturen, 0;ntrce (spr.: atree), f.

afdanken, laten gaan, vrij laten; einen
(einem Zienfte (od. feine ZienftW e. =uit zijn
betrekking ontslaan. entraffung,
—,
—en= ontslag, afdanking, vrijlating; feine e.
geben, einreicben = zijn ontslag indienen,
aanvragen. enttatfung0Mretben, f . = ontslagbrief; terugroepingsbrief, recreditief.
cntla'iten, fcbiv. (b.) = (einen einen Zings od.
bon einem Zing) ontlasten, bevrijden; crediteeren (einen fur eine geiviffe Summe). ent=
—, —en = ontlasting, ontheffing.
Willing,
entlasitungtqeuge, tn. = getuige a décharge.
entlau'ben, fcbiv. (b.) = ontbladeren.
enttaulen, ft. (1.) = ontloopen, ontvluchten,
ontsnappen, wegloopen.
entlebtgert, fcbin. (b.) einen eine? Zing?, iem.
van lets bevrijden, ontheffen, ontslaan; fir4
eine Witftra0 c.= zich van een last kwijten.
entte'bigung, --, —en = ontheffing, kwijting.
(b.) = ledigen, leegen.
entlee'ren,
entle'gen = afgelegen, ver, eenzaam. entle':
gen4eit, iv. = afgelegenheid.
entlehlten, fcbin. (4.) (einem od. bon einem
etiv.) = (lets van iem.) lee gen; (lets aan iem.)
ontleenen. enttelynung, —, —en = ontleening.
fcbiv. (b.) = ontlijven, dooden,
vermoorden.
[entlel'ben, fcbiv. (b. u. f.) = tegenstaan,
tegenmaken].
cntici'llen, ft. (b.) = ontleenen, afleenen.
entloefen, fcbiv. (b.) ontlokken, uitlokken.
cntman'ncn, fcbiv. (4.) = ontmannen; verminken; uitputten, ontzenuwen.
ontmasten, van de
entntaPften, fcbto. (b.)
mast(en) berooven, onttakelen.
entmen'fc4en, fcbiv. (fj.) = ontaarden, verdieronmenschelijk, dierlijken. entmcnicV
lij k , laag.
cntmuligen, fcWv. (b.) = ontmoedigen. (ant:
muligung, iv. —, —en = ontmoediging.
eittna'aeln, fcbiv. (4.) = ontnagelen, (een
vernageld kanon) weer bruikbaar maken.
(ntnalj'me, iv. = ontneming, 't nemen,
't koopen. entnelynten, ft. (b.) = ontnemen;
COelb (ant) berRae e. = geld uit de kas
wegnemen; eine Sterfe (ant) einem Oucbe,
.9fittore e. = ontleenen aan ; eine Summe , einen
Torfcbuf3 oaf einen e. = op iem. trekken;
au?, beinem briefe e. fair = zien wij, maken
wij op, eleidn wij af. entneWmer, m. =
trekker.
entner'bett, fcbiv. (b.) = ontzenuwen. (ant:
— = ontzenuwing.
ner'bung,
[entnii0tern, fcbiv. (ti.) = ontnuchteren;
fidj C. = ontbijten].
entomolog', m. —en, —en = entomoloog,
insektenkenner. entomologic', = entomologie. entornolo'gifel) = entomologisch.
en—
entoittecO' (spr.: ettoeke),
toutcas.
cntpan'Acrn, fcbiv. (b.) = ontpantseren.
ent0froplen, fcbiv. (b.) = ontkurken.
entpulrpen fic#, fcbiv. (b.) = ontpoppen, nitkomen, zich vertoonen, blijken to zijn.
entquel'ten, ft. (b.) = ontwellen, ontspringen,
voortkomen ult.
entralcn, ft. (b.) = ontberen, missen : eine?,
Zing?, (od. ein Zing) e. fiiniten = kunnen
missen.
entrat'fetn, fcbiv. (b.) = ontraadselen, ontcijferen. entratifelmtg,
— = ontcijfering. ,

--?, toegangsprijs, entree; voorkamer; e., in. = toegang;
portaal; voorspijs.
entreilen, ft. (b.) = ontrukken, ontscheuren,
wegrukken; [wegloopen van].
—?,
entrefot' (spr.: dtresol), 1. it. in.
entresol, tusschenverdieping.
entiritt = enteric.
entriOten, fcbiv. (b.) = betalen, voldoen,
afdoen, vereffenen.
entric'geln, fcbtv. (b.) = ontgrendelen.
entrinsgen, ft. (4.) = ontworstelen, ontwringen 2 ontpersen.
entrin'nen, ft. (f.) = wegloopen, wegvloeien;
(bem Zobe) ontloopen, ontsnappen; (atria bon
OefiingnN) wegloopen, ontsnappen.
entrollen, fcbtv. (b.) = ontrollen, ontplooien;
(f.) = wegrollen.
entriiefett, fcbiv. (b.) ontrukken, wegrukken, wegnemen.
fcbiv. (b.) = verontwaardigen,
boosmaken, vertoornen; fidj e. = boos, verontwaardigd worden. entrieftet = verontwaardigd, boos. entriillung, = verontwaardiging.
entfa'gen, fcbiv. (b.) mit Dat. = afstand doen
van (ber Sett a. O.); ((einen Recbte) afzien
van; (f einem (fauben) verzaken, verloochenen.
entfa'gung, iv. —, —en = afstand, verzaking.
entfatY, m. = ontzet, opbreking van 't beleg;
hulp.
entfc4ii'bigen, fcblv. (fj.) = (einen od. fico filr
ettu.) schadeloos stellen, vergoeden. entfifia':
bigung, —, --en = schadeloosstelling,
vergoeding.
entfitei'ben, ft. (b.) = beslissen, uitmaken;
fidj c. (in einer, fiber eine Sacbe, filr, gegen
etto. od. einen) = een besluit, een beslissing
nemen, tot een besl. komen (in, over een
zaak, voor, tegen lets of iem.). entiMerbenb =
beslissend, afdoend. entfttetbung, = beslissing; eine e. treffen = eene beslissing,
besluit nemen.
:eib, m.;
entic4cilmnOliangcnblid,
:grunb, ; :tamp f, m. ; :tag, m. u. =
beslissend oogenblik, beslissende eed, reden,
gevecht, dag e. d.
entfrOie'ben = beslist, vast besloten, stellig,
onbetwistbaar, uitgemaakt, bepaald. ettt:
fc4ic'benficit, iv. — = beslistheid, vastberadenheid, stelligheid.
ontglanzen, verentfitimIncrn, fcbiv. (fj.)
dooven.
entirlita'fen, ft. (f.) = [ontslapen, inslapen],
ontslapen, sterven, overlijden.
entfrWa'gen fitt, fcbtv. (b.) = (her Sorgen,
eine4 Hi en (Mebanfen) zich ontdoen van, zich
vrijmaken van, verbannen, verdrijven.
entfe4leVern, fcbtv. (b.) = ontsluieren, onthullen.
entfitliefien, ft. (fj.) = [ontsluiten], fico C. =
besluiten. entfittlefutg, iv. = besluit, beslissing. entfMlorfen = besloten, beslist,
vastbesloten. entichlorfen4cit, iv. = vastberadenheid, beslistheid.
entfittitm'mern, fcblv. (f.) = insluimeren, inslapen, ontslapen, zachtjes sterven.
(f.) = ontsnappen, ontentfitliip'fen,
glippen.
entfittufr, in. = besluit, beslissing; feinen e.
een besluit nemen.
faffen
van versiersel
entittntiiefen, fcbiv. (b.)
tool ontdoen.
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[entfriptiefett fief), fc0in. (4.) = weggeschoten
worden].

entfMnii'rett, fc4in. (4.) = losrijgen, losmaken.
entfAiWtern, fc0iv. (4.) = aanmoedigen, op
zijn gemak zetten.

entfrbutb'bar = te verontschuldigen, verschoonbaar, vergeeflijk.

Ont3ifferung.
stellen, de oogen openers.
= ontgoocheling, teleurstelling.

enttlyroltett, f&,in. (4.) = onttronen.
---, --en = onttroning.
tfiro'nung,
[entiib irigen, fcfnu. (fj.) = averhouden, besparen; entilbrigt fein, inerben = bevrijd, ontheven, ontslagen zijn, worden.]

[entfiturben], entfMurbigen, fc4fn. (f.) =

entbijrfern, fc0i-o. (4.) = ontvolken.
verontschuldigen; fir0 e. = zich verontschul- = ontvolking.
ferunt
digen; e. Ste = neem me niet kwalijk, met enttutt 'fen, ft. (i.) = ontspruiten uit, ontuw verlof. entir#ut'bigung, iv. --, --en =
groeien aan, ontwassen aan.
verontschuldiging, verschooning, vergiffenis. enttuaffnen, fc41ro. (fj.) = ontwapenen.
entfeljtue'bett, fc4in. (f.) = wegzweven, ver- luaffnung, to. = ontwapening.
dwijnen.
entivii4'rett, fc4in. (fj.) = (geric4ti.) onteigenen;
entfcfpuefetn, fc0i-n. (0.) = ontzwavelen. (nt:
(9tiln6en) buiten omloop stellen.
= ontzwaveling.
fittuefelung,
enttuarbett, fc4in. (0.) = van bout, van bosch
entfiljtvin'ben, ft. (f.) = verdwijnen, vergaan, berooven.
vervliegen.
entiviiffern, fc4in. (0.) = ontwateren, droogentfeeft' = ontzield, levenloos, flood.
leggen, draineeren.
unr.
(0.)
=
afzenden,
verzenden;
entfeniben,
ent'hieber u. entlueber: e.... ober = of
(einen 43feit) afschieten.

of; e. ober = kiezen of deelen, één van

entfetrbar = afzetbaar, of te zetten, te ont- beide; holler of stilstaan.
zetten. entfet3en, fc4in. (1.) = (since b6 [enttueirren fief), fc0iro. (4.) eine,
9tatte, auk bem Mute) ontslaan, zetten uit of
(ver)weren tegen].
ontzetten van; [einen eine Zittc0 e. = van iets
berooven, ontdoen]; (eine aeitung) ontzetten;
WI) C. = ontstellen, verschrikken, ontzetten.
entfet'3en, f. = ontzetting, ontsteltenis.
entfetrlir# = ontzettend, verschrikkelijk,
afgrijselijk, verbazend. entfetrfir4feit,
- = ontzetting, afgrijselijkheid. entfet'3ung,
--, -en = afzetting, uitzetting, ontslag.
entfie'geitt, fc4in. (ti.) = ontzegelen, van "t zegel
ontdoen.
= ontzinken, ontvallen, in
entfinlen, it.
de schoenen zakken.
entfin'nen ficO, fttin. (tj.) = (einer Sac4e) zich
herinneren; Mir e. utth nic4t, baf3 = wij herinneren ons niet, dat
entfittliMen, fc0in. (4.) = zedeloos maken,
ontzenuwen, demoralizeeren. entfitt'fic4ung,
- = demoralizatie, zedenbederf.
entftlin'nen, ft. (4.) = ontwerpen, beramen,
op touw zetten; fitt e.
zich ontspinnen,
beginnen, ontstaan, zich ontwikkelen.
entfprecOen, ft. (fj.) mit Dat. = overeenstemmen met, beantwoorden aan, overeenkomstig
zijn met. entfOreMettb, mit Dat. = overeenstemmend, overeenkomstig, beantwoordend
(aan), passend (bij).
entftniefgn, ft. (f.) = ontspruiten, voortspruiten, voortkomen, geboren worden, afstammen.
entfOrin'aen, ft. (f.) = (aut bent Oefangniffe)
ontsnappen; ontspringen; of komstig zijn,
voortkomen, voortvloeien.
entftant'ntett, fcWri. (i.) = (einem ebten (hefc4tec4te) afstammen van, stammen uit.
entfteWett, nor. (f.) = ontstaan, tot stand
komen, voortkomen, geboren worden; [ontstaan, ontrukken]. entftetyung, in. -, --en=
't ontstaan, wording.
entftei'nen, ft. (f.) = ontstijgen, opstijgen nit,
uitstappen.
entftertett, fc4io. (4.) = misvormen, mismaken,
onkenbaar maken, vervalschen. (outftetitunn,
in. = misvorming, vervalsching.
= stroomen uit, ontentftriYntett, feOln.
springen in.
entftiir'ytt, fc0in. (f.) = stellen nit, vliegen
uit, zich storten uit.
enttatt'ftten, fc4in. (tj.) = uit de dwaling, uit
den droom helpen; beter inlichten, teleur-

= zich

enthieriten, ft. (f.) = (ber Oefa4r, auk bent
Oefiingn-B) ontwijken, ontloopen aan, uitwijken; ontsnappen uit. entioci'rbung, =
ontsnapping, ontkoming, uitwijking.
entfuettien, fc4in. (fj.) = ontwijden. (fut.=
tueV4ung, iv. = ontwijding.
entiven'ben, fc0in. u. unr. = afnemen, wegnemen , ontvree mden , ontstelen. enthien':
bung, in. = ontvreemding, diefstal.
enttuer'fen, ft. (4.) = ontwerpen, schetsen,
opmaken.
enttuerleit, fc4in. (4.) = in waarde doen verminderen; (Viingn, Varfen) waardeloos maken, buiten omloop stellen. (fittluerluttn,
in. - = waardevermindering, waardebeneming,
afzetting, 't buiten-omloop-stellen.
enttuiefeht, f.ttp . (fj.) = loswikkelen, afwikkelen, ontplooien, ontwikkelen, vormen, uiteenzetten, verklaren, ontvouwen, toonen,
blijk geven van; fir4 C. = zich ontwikkelen,
vormen. entinier(e)fung, , -en =
ontwikkeling, uiteenzetting, ontplooiing, vorming, ontknooping. entivicletungerant=
licit, Iv. = verval van krachten.
enttuin'ben, ft. (t.) = ontwringen, ontrukken.
[enttnitfett, fc0it). (0.) = ontwikkelen.]
entfuir'ren, fctu. (0.) = ontwarren, uit de
war maken. enttuirirung, in. = ontwarring.
fc41-n. (f.) = ontsnappen, ontkomen.
[enttuotytten, fc4in. (fj.) = ontwennen, afwennen]. enttuijfynen, fitio. (4.) = ontwennen, afwennen (einen bed Zrunf6); (ein ttinb)
= spening.
spenen. entivii4'nung,
enttubtlen, fc4to. (0.) = ontwolken; fief) c,
zich ontwolken, opklaren.
enttufir'bigen, fc4in. (4.) = vernederen, verlagen, onteeren.
tittuurft, nt. = ontwerp, schets, klad, plan.
enttunr3eln, fcf)tu. (4.) = ontwortelen, uitroeien.

ent3au'bern,fitiu.(4.)=onttooveren.(nt3au':
berung, - - = onttoovering. ent3ielten,
ft. (4.) = (einem etio.) onttrekken, wegnemen,
ontnemen, berooven van; flit e. = zich onttrekken, bae, ent3ieitt fist alter Oerectmung =
dat ontsnapt aan alle berekening.
twin, to. = onttrekting, berooving. ent3if=
ferbar = ontcijferbaar, te ontcijferen. ent3fr,
fern, fctno. (fj.) = ontcijferen, ontraadselen.
ontcijfering.
,
ent3ifferung,

tut3iidett.
entAiiclett, fcbiu. (b.)
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[onttrekken], verrukken, bekoren, betooveren. ent A iiclett, f.
= verrukking, vervoering; burn e. =
verrukkelijk, betooverend. entmiclent) =
verrukkelijk, heerlijk, betooverend.
rung,
verrukking, geestver—, —en
voering, extaze.
(b.) = ontteugelen, ontbreientAii'netn,
delen, loslaten.
ent3iinb'bar = ontvlambaar, licht ontbrandbaar. %tttiiinb'barreit, = ontvlambaarheid. entmin'ben, fMio. (b.) = ontsteken,
ontvlammen, aansteken, in brand steken, een
ontsteking teweeg brengen, (doen) uitgloeien,
aanvuren; fidj c. = ontvlammen, vuur vatten,
ontbranden. ent3iittbitir4 = ontvlambaar,
ontbrandbaar. ent 3iiit'bung, to. —, —en
ontsteking. ent3iin'Intn0fieber, f. = ontstekingskoorts.
entAttlei' = stuk, in stukken, kapot. (entalvei',
brecen, entaiveigeben 2c.). ent3tuel'en, fcbit).
(b.) = oneenig maken, tweedracht zaaien
tusschen; fjifj C. = kwade vrienden worden.
ent3ivelltng, —, —en = verdeeldheid,
oneeniFheid. ent3tnin'ilett, ft. (f).)=afdwingen.
ettungtation', iv. —, —en = enunciatie:
uitdrukking, verklaring, meening, zin.
enbetotrpe(spr.: dye. .), —, —n = enveloppe,
couvert.
= gentiaan, bitterwortel.
en'Atatt, nt.
ettatj'fitta 2C., en3tittopiilliei, 2C. fieb: encii=
ftifa 2C.
('off, Yu. — Eoos, Aurora. ((o fin', f. —(e)e, =
eozine, roode verfstof. (f upon', f. ..aoa
u. aoen = eozoon, versteening.
ethttle, —n = epakte: getal van de
dagen na de laatste nieuwe maan in Dec.
tot den isten Jan.
etttA', in. —en, --en = eparch: districtsbestuurder in Griekenland.
epouiew (spr.: epo . .), f.
tet'te,
—, —n = epaulette.
ePentin'fc, epen'tt)efW, iv. — tbe'fen
een these, epenthesis, inlassching. epenttie'=
tift# = epenthetisch, ingelascht.
—, —n = ephe'mera, ephe(91)ente're,
me're, eendagsvlieg. epoenteriiben, $t. =
ephemeriden, dagbladen, astronomische tabellen. epttente'r(ifcli) = ephemeer, kortstondig, vluchtig, 6éndaagsch.
— = Ephezer, bewoner van
et)4e'fer, nt.
Epheze; drinkebroer.
('O/nit, fief): efett.
epor', in. —en, —en = ephoor, opziener in
Sparta. et,Oorat', f. —(eA —e = ephoraat,
[ephorenambt.
epiciin' = gemeenslachtig.
(91ctiffoi'be, (f0t3tiffolibe,
—n =
epicykloIde.
—(e)n = epidemie. epibeg:
e.0-ibetttic', iv.
ntifd) = epidemisch.
e0-iberlitit4, — = epidermis, opperhuid.
eOlgOlte, nt. —n, —n = epigoon, nakomeling,
navolger. epigultentnnt, 1. epigonendom:
zij, die het vervaltijdperk uitmaken.
--e = epigram, op-,
(91grantin', f.
bijschrift. 03)igrammaliter, in. — =
bijschriftendichter, puntdichter. oforantnta',
Wit = epigramrnatisch, kort, puntig. (qq:
grammatiff, nt. —en, —en = C4)igrainnut,
fifer. Cfpiarapty, f.
--e
opschrift,
inschrift, kernspreuk.
— = epiek, epische poezie. WPiter,
(('01f,
in.
episch dichter.

CfPiftte, nt. = Epikurus, Grieksch filozoof.
etitfure'er, — =Epikurist; zinnelijk
mensch. epifurelfit (od. epitu trifrO) = epi-

kurisch , zinnelij k.
etatel)fici, tv. — = epilepsie, vallende ziekte.
epileplifer, m. — = iem. die aan
epilepsie lijdt. eptteplifit = epileptisch,
aan epilepsie lijdend.
—e = epiloog, narede.
epilog', m.
%010t)altitt,
--; ePilgytintenfeft, f. =
driekoningenfeest.
e'Olfr# = episch, vertellend, zooals in 't heldendicht.
Offlopat' = bisschoppelijk, episcopaal.
fopar, f. u. m., —(e)t, —e = episcopaat,
bisdom, bisschoppelijke waardigheid.
eptfo'be, iv. —, —n = epizode, ingelascht
stuk, tusschenhandeling, invlechting, tusschenverhaal. epifo'bifM = epizodisch, ingelascht,
—n = epistel,
tusschen-. eptiftet, iv.
brief; einem bie e. tefen = iem. de les lezen.
epitapty, f.
—e; eVitaVbiunt, f.
..ien = epitaaph: grafschrift.
ePitbalalniunt, 1. —(t), .. mien = epithalamium : bruiloftslied.
epitheton, bijvoegf. —4, .. to
lijk naamw., bijnaam.
OW*, —, —en = epoque, merkwaardig
tijdperk; e. macben = opgang maken, opzien
baren.
= epode, nazang, slot(ft)o'be, iv. —,
strophe.
= epopee, epos, helden(fOopiiie, iv. —,
dicht.
—, open = epos.
epviro, m. —(e* —e = eppe.
=
eguipo'ge (spr.: ekipaazje), iv. —,
equipage. equitne'ren, fcW-v. (b.) = equipee—, —en =
ren, uitrusten. ecuttiPie'rung,
equipeering, uitrusting.
er = hij.
eraMiten, fcbio. (b.) = denken, begrijpen,
achten, meenen, er voor houden. (fra4ten,
f. = meening, inzicht; ntein0 eractett.
od. nacb meinem e. = naar mijn meening,
mijns inziens (m. i.).
eran'netn, ictiv. (b.) = vangen met den hengel,
met den haak, ophengelen, aanhaken, aan
den haak pikken, snappen.
erar'betten, fc0tv. (b.) = met werken verdienen.
diep ademhalen.]
rerat'Itten, fcipv. (b.)
erb'acter, = erfakker. erteabel, nt. =
erfelijke adel. (rb'amt, f. = erfelijk ambt.
erbarmen, fcblv. (f).)= erbarmen, medelijden
inboezemen; [ba inuf3 mut einen Stein e. =
vermurwen]; baf3 (0) Gott erbarm(e) ! = barmhartige God! fir0 e. fiber einen (od. einen) =
zich over iem. erbarmen, ontfermen. erbar':
men, 1. = erbarming, medelijden, ontferming; aunt e. = erbarmelijk, om medelijden
mee to hebben. erttr'ntenftert = erbarmelijk, deerniswaardig. erbarinter, m. =
Ontfermer. ertiiirtn'ttc# = erbarmelijk, [beklagenswaardig], ellendig, erg, verschrikkelijk,
verachtelijk. (ftbiirmlidtreit, iv. —, —en =
ellende, armoe(le, beklagenswaardigheid, laagheid, gemeenheid. ertinentitnOW = onmeedoogend, meedoogenloos. erbar'utttn0::
twit= medelijdend, goedertieren, meedoogend.
ertiarintuttOlviirbin = erbartnetOivert.
erbau'en, febiv. (b.) = bouwen, opbouwen,
[verbouwen]; fic4 an einer
stichten (ook
zich stichten, gesticht worden;
Nebe c.

erbautiC
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erbaut fein bon einem od. ilber einen = gesticht
zijn over. erbau'fir4 = stichtelijk; plechtig.
erftu'ung, to. — = stichting, oprichting.
erbau'ungCburb, f.; :rebe, tn.; :frOrift, to.;
stichtelijk(e) book; s. retie;
:ftunbe, Iv.
s. geschrift; s. uur.
erb'begrabniO, f. = erfelijk graf, familiegraf.
= erfbezit.
erbliefit!,
ut. —it, —It = erfgenaam. erioe, f.
erfenis, erfgoed.
erbe'ben, fcblv. (f.) = beven, sidderen, trillen,
dreunen.
erb'efgen = geerfd, in erfelijk bezit. erb'el:
Aentunt, 1. = erfenis, erfelijk bezit.
erfmaking.
erb'einfOung, to.
[erbeitfien, ft. (b.) = doodbijten].
eriben, fcbiro. (b.) = erven (etiv. bon einem);
(auf einen) overgaan.
erbeten, fcbin. (lj.) = afbidden, afsmeken.
erbetiteftt, fcbiv. (b.) = of bedelen, met bedelen
krijgen, bedelen.
buitmaken, veroveren,
erbeuiten, fcbtn. (b.)
behalen, kapen.
erb'fiifOg = bevoegd om op te volgen, erfgerichtigd. erblatt, nt. = opvolgingsgeval;
erfenis. erb'fiiitig erfelijk, als erfenis vermaakt.
erfvfebfer, nt. = erfelijk gebrek, familiegebrek.
erbleinb, m. = erfvijand. erbleinbfc4aft,
= erfopvolging.
Iv. = erfveete. ertrfolge,
erb'folgegefeth successiewet, erfopvolgingswet. erblotgefrieg, m. = successieoorlog. erblotger, m. = erfopvolger. (orb':
folgerer#t, 1. = successierecht.
:far% m.; :tierrftt aft, In. =-fijrfter,
erfilhoutvester; -vorst ; -heerlijkheid (-gebied).
erbigefeffett = eigenerfd, eigengeerfd.
erbiciten, ft. (fj.) = [aanbieden, bewijzenl ; fitO
C. = zich aanbieden, zich bereid verkiaren.
= aanbodd
[erbielett, 1.
—, —nen = erfgenaam, erfgename.
erbitlett, ft. (b.) = afbidden, afsmeken, om
iets verzoeken; f idj e. taffen = zich laten
verbidden, bewegen of overhalen; er ttif3t ficb
hij is onverbiddelijk.
nicbt e.
erbirtern, fcbin. (b.) verbitteren, vertoornen.
erbitlerung, In. — = verbittering.
erbittlidi = verbiddelijk, te verbidden.
erb' faifer, m.; :Unto, nt.; :.franftielt, lu.;
:fattb, f. = erfilkeizer; -koning; -ziekte; -land.
JO= verbleeken, bleek worerbfarfen,
den, verschieten, sterven.
= erfiater, testateur.
erblaffer, m.
erbleben, f. = erfleen.
(f.) (erbteicbte [u. ertiticb];
erbferrbett, ft. u.
„gestorven": (erbticben)= verbleeerbteicbt
ken, sterven.
erbifirb = erfelijk. eriffirPiett, lv. = erfelijkheid.
erbffefett, fcbtv. (lj.) = zien, merken, bemerken,
gewaar worden; bad ilicbt bet eett e. = het
levenslicht zien.
erbfin'ben, fcW.n. (f.) = blind worden, het gezicht verliezen. erblin'buttn, 't blind
worden, verlies van 't gezicht.
erbfikben, frbi-n. (fj.) = verlegen maken; (j.) =
verlegen worden.
zonder erfgenaam, onterfd; e. ma:
erfefo0
onterven.
cben
(f.) = opbloeien, ontluiken,
erbfiebett,
voortkomen, voortspruiten.
= erfgenaam.
erb'nebnier,
= erfoorn.

erbentticb.

erbor'nett, fcbtn. (b.) = afborgen, leenen van.
erbo'fen, fcbin. (b.) = boos maken; fic# e. =
boos worden, zich boos maken.

= bereid, genegen.
= erfpacht. erbiOrinA, in. =
(..fttyperitt,
erfprins, kroonprins.

erbraujett, fc0n). (f.) = opbruisen.
= openbreken; fidj C. =
erbre'cOen, ft.

braken, overgeven.
erivreitt, f. = erfrecht, recht van opvolging,
successierecht.
erfire'r4ung, Iv. verbreking, 't openbreken.
ertvfar0e, = erfstuk, erfenis. (frb'fak
erb'faffe, m. = eigengeerfde, erfbezitter.
= familiekwaal.
erbiltaben,
—, —en = erfenis. erb'frOaft.:
erfvfMaft,
een
erfenis
betreffende, tot de e. befic0 =
eisch om
hoorende. erfefrOaftalage,
een goed als erfenis te mogen aanvaarden.
massa van de goeerfrfrbaftOntaffe,
deren, die de erfenis uitmaken. erti'fiteitt,
= bewijs van erfgenaam, erfgenaamsattest.
%rivirbtetc4er, nt. = iem. die als erfgenaam
= erfschuld.
insluipt. ertilltutb,
erwt.
—n
erfrfe,
erfrfenliarfer, m. ; :ban, m. ; :brei, nt. (ad.
:fuPpe, In.) u. = erwtenllakker, -bouw;
-soep e. d.
erblftaat, m.; :ftiirf, 1.; :fiinbe, iv.; :tante,
in.; : telt, in.; f. u. = erflistaat; -stuk;
-zonde; -tante; -deel; -kwaal.
aardas.
rb'al)fet, tn. =
erbi ar4fe,
aardappel, aardpeer, truffel, varkensbrood.
ertearbeit, iv. = grondwerk. erb'art, =
grond-, aardsoort. erb'artig = aardachtig.
ertviictOit, Iv. aard(e)baan. erbibalf, nt. =
aardbol. erbliatfant, m. = nafta.
grondbouw. erbliebeit, 1. =
erbliatt, nt.
aardbeving.
kalvijn- of kalvielappel-.
erb'beerapfet, m.
= haagappelboom.
erbibeerbaunt,
beerbavie (spr.:.. bole) = aardbeienbowle.
erb'beere, = aardbei, aardbezie. orb:
beerOffatt3e, :ftaube, iv. = aardbeiplant,
-struik.
erb'befrOreiber, nt. = aardbeschrijver, geograaf. erlYbefitreitiung, Iv. aardbeschrijving, geographie. erb'beitiobtter, in. = aardbewoner. erbibiber, tn. = landbever. orb'biene, Iv. = aardbij, hommel. erb'bilbuttiO:
febre, In. = leer van de aardvorming, geologic.
erblitrne, iv. = aardpeer. erbliotien, in. =
gteicb inacben = met den
aardbodem; bem
grond gelijk maken. fttaliArer, in. aardboor, berg-. erbliranb, tn. brand in den
grond (de mijn, het veen). erb'bant, ut. =
aarden dijk. (.*rb'buritineffer, m. = middellijn van de aarde.
aarde, grond, bodem,
—n
evbe, In.
gebakken aarde; our
aardbol; gebrannte
fatten = op den grond vallen; Sur ebenett
hiobnett gelijkvloers wonen; auf f rhea =
op aarde.
erb'eir4ef, Iv. = aardaker.
er'ben = irben.
er'benbarger, ut. = mensch, aardbewoner.
erb'enge, In. = landengte.
eribengtiirt, = aardsch geluk. er'benfliiter,
43t. = aardsche goederen.
erbenfibar = uitdenkbaar, denkbaar, te bedenken, uit te denken.
erbettlen, any . (b.) = uitdenken, verzinnen,
bed e n k en. erbent'lld) = de nkbaar.

Orbentinb.
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erfragen.

— = Erebus : onderer'bentinb, f. sterveling. er'bentaft, in. = (Vreflo4 od. e'retntO,
aardsche last, levenslast. er rbettnot, in. = wereld.
= aarde. (xer#Oei'on, 1.
= Erechtheion: heiligdom
aardsche ellende. r'bettrun,
er'beitfr4ofb= schoot der aardo. er'ben: v. Athene op de Acropolis.
(l.) = zich boos maken,
tualfen, 1. = aardsche pelgrimsreis.
ereilern fill),
aardveil, hondsdraf. erb': zich opwinden, boos of driftig worden. er:
erb'elMen,
aardschok. erb'eute,
eilerung, to. — drift, opgewondenheid.
erfrbfitterung,
aardkleurig, vaal. ereiglten fish,
= wouduil. erb'fatif
(4.) = gebeuren, voorerbsfalt, in. aardstorting. erb'farbe = vallen, voor'komen, geschieden. ereigltf#, f.
—fe = voorval, gebeurtenis, geval.
aardkleur. erb'farben = aardkleurig. erb':
ferne, tn. aardverte, apogeum.
ereig'nWbort = vol van gewichtige gebeur= aardoppervlakte. %rb'ffo4, nt. = aard- tenissen.
inhalen, overvallen, vervloo. orb'friiitte, 1M. = aardvruchten. Curb': erellen, fcbt-u. (b.)
gang, in. = mijngang. erb'geborett = aardsch, rassen.
nt. —en, —en = hermiet, kluizenaar.
sterfelijk. ert' ft eift, nt. = aardgeest, aardmannetje, kabouter. erlYgeftl, f. = aardgeel, ermita'ge (spr.: taazje), —n = heroker. erb'gert4, nt. = aardgeur. erbige: mitage, kluis.
frofb 1. = benedenverdieping; int inobtten = erer'ben, fcbin. (fj.) = erven, overerven.
beneden wonen. erb'giirtet, m. = aardgordel, I. erfa4'ren, ft. (4.) = vernemen, to weten kozone. erb'tiara, f. = aardhars, aardpek, jo- men, hooren, gewaar worden, ondervinden,
ondergaan, [inhalen, achterhalen, doorreizen].
denlijm. er'bic4t = aardachtig.
erfa4ren= ervaren, ondervindingrijk. Or:
erbiOten, fcblv. (b.) = verdichten, verzinnen,
uitdenken. erbicOlung, in. = verdichting, fairren4eit, — = ervarenheid, bedrevenheid, ervaring. erfairrung, tn. —, —en =
verzinsel, fictie.
= bij ervaring,
ervaring, ondervinding;
er'big aardachtig, aarde bevattend.
to weten
erbliifer, in. = aardkever. erbitaftanie, bij ondervinding; in %. bringen
komen, vernemen; ift bie befte 3efjrnteifterin
= aardnoot. erbItofb :tfuntOen, m.
ondervinding is de beste leermeesteres. er:
aardkluit. erblot)te, in. = bruinkool. erb':
fkirper, in. aardbol. ertarciO, in. = aard- fa4'rungClgentiifi, = op ervaring
aardbol. gegrond, proefondervindelijk, volgens de erbodem, aardkring. erbluget, iv.
aardrijkskunde. erblun: varing. erfa4'rung4fa#, m. = stelling, die
erblunbe,
biger, in. = aardrijkskundige. erblage, =- op de ervaring berust, erfa4'rungOtuiffen:
aardmannetje. fr4aft, tn. = ervaringswetenschap.
aardlaag. rlY.'utetnnstett, f.
= veldmuis. erb'meffer, [erfailen, ft. (f.) = vervallen (bon 8infen u. ii.).]
erb'mau4,
= landmeter, geometer. erbintefgunft, erfarfen, fcbin. (fj.) = aanvatten, grijpen;
vatten, beseffen, begrijpen.
aardmeetkunde, geodezie. erbinatie,
tn. = aardnabijheid, perineum. erbItufb erfee4len, ft. (t).) = bevechten, behalen.
= aardnoot, aardaker.
erfieibein, fcbtv. (Ii.) = met vioolspelen verf. aardolie. dienen.
= aardoppervlakte.
erbol'iten, fcbin. (b.) doorsteken met een erfin'ben, ft. (f.) uitvinden, bedenken, verdolk.
zinnen, [vinden, bevinden]. erfin'ber, nt. =
= aard- uitvinder. erfin'berifit
vindingrijk, vererb'peri), f. = aardpek. erb'Poi,
pool. erb'rauck nt. = aardrook, duivekervel.
—, —en = uitvinding,
nuftig. erfin'bung,
ontdekking, vinding, verdichting, fictie.
aardschepper. rb'reic4,
erb'riitinter,
f. = aardrijk, bodem, grond.
:funft,
erfin'bungClgabe,
:craft,
erbrei'ften, fcbtn. (tj.) = [moedig, driest ma- tn. = vindingslIgave, -kracht; -kunst. erfin':
ken] ; fir4 e. = zich vermeten, zich verstouten. bunOpatent, f. = patent voor een uitvinding.
erb'rebotution, to. = aardomwenteling.erb'z erfinibung4reirt = erfinberifcb.
rfnbe, aardkorst. in. = spleet, erftelien, fcbin. (tj.) = afsmeken.
--(e)d, —e = gevolg, afloop, nitscheur in den grond.
erfolg',
dreunen, weer- komst, rezultaat; goed gevolg, succes, geluk,
erbriArnen, fcbin. (f. U. b.)
baben = mislukken,
welslagen; fcblecbten
klinken.
succes hebben,
babett
erbroffetn, ic4h).= worrn, verworgen. slecht afloopen;
--, —en = worging.
slagen; feinett
tjaben = niet slagen, miserbroffetung,
lukken.
erb'riicien, in. = aardrug.
dooddrukken, ver- erfagen, fcbin. (f.) = voortvloeien, volgen
erbrficlen, fctiu. (b.)
(uit), voortkomen; volgen, gebeuren.
smoren, smoren, dempen; 6ttin bolt = stikvol.
wat het dorschen op- erfolg104 = zonder gevolg, vergeefsch. elf.;
erbrufr4',
levert.
fatglofigfeit, tn. — = nutteloosheid. erfoin':
,fitethe, h).; reic4= risk aan gevolgen, met succes bekroond.
:fitattett,
erblrutfit,
erfor'berfir# = vereischt, gevorderd, noodig;
=
in.; 4c4offe,
qr4ic4t, W. ;
storting; -schaduw; -schijf; -laag; -storting; erforberlicbenfaU = in geval van nood, als
't noodig mocht zijn, desnoodig.
-kluit.
erb'fMtuefet, in. = aard-, mijnzwavel. erb': erforrbern, fc4in. (b.) = vorderen, eischen,
ftofi, nt. = aardschok. erb'ftrick nt. = lucht- vereischen. erfor'berni4, 1. —ie =
= werelddeel.
eisch, noodzakelijkheid, behoefte, benoodigde.
streek, zone. erbleti,
dulden, doorstaan, erfor'frOen, fcbin. (tj.) = doorvorschen, doorerbut'ben, fc4in. (b.)
zoeken, onderzoeken, nasporen, uitvorschen.
verdragen, verduren.
(frforipter, = onderzoeker. erforfrlytir0 =
omtrek van de aarde.
erblunfang, in.
te doorgronden, te onderzoeken. erfoefe4ung,
erburlten, fcbiv. (f.) = versmachten.
erblualt, in. = aarden wal, terras. coy:
lu. = onderzoek, doorzoeking, uitvorsching,
luiirt0 = naar de aarde. erbluurnt, lit. = nasporing.
aardworm.
[ondervragen, vererfra'gen, fano. (b.)
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hooren], door vragen te weten komen, uit- ergie'big vruchtbaar, rijk, voordeelig, winstiemands adres, verblijf te gevend. %egiebigfeit, — vruchtbaarvragen; einen e.
heid, rijkdom, voordeeligheid, winstgevendheid.
weten komen; nicbt au e.
niet te vinden.
fcbtu.
(b.) = zich vermeten, ergietfien, ft. (b.) = uitgieten, uitstorten;
erfrelten WO,
fittj e. = zich uitstorten, uitmonden, uitloopen,
de brutaliteit hebben.
erfreu'en, fcbtu. (0.) = verheugen, verblijden; zich lucht geven, ontboezemen. 0_,rgiesfotng,
tn. —, —en = uitmonding, overstorting, uitfitO e. = zich verheugen; fid) ether Sacbe e.
zich verheugen in, genieten, in het blijde bezit storting, ontboezeming.
schitterend verfcbtu. (b. u. f.)
zijn van; ficb e. ilber (Kee.) od. an (sat.) = zich-verheugen over of in. erfreulic4 = verblijdend, schijnen, schitteren.
aangenaam.
ergtie4en, fcbtu. (1.) = ontgloeien, ontbranden,
erfrie'ren, fcbtn. (f.) bevriezen, doodvriezen, ontvonken.
ergo, dus.
verstijven.
ergo
erfri'fr4en, fcbtu. (b.) = verfrisschen, ver- ergiit'aen, fcbtu. (b.) = vermaken, verlustigen,
amuzeeren; flit an, mit, burcb etiv. e. = zich
kwikken, ververschen. erfrilAung,
met iets vermaken, amuzeeren. ergiit3en,
—en = verversching, verfrissching, ver= vermaak, amuzement.
kwikking.
erfro'ren = bevroren. [erfro'fiet = verstijfd.] vermakelijk, amuzant. ergijOirtjfeit, to.,
erfiirten, fcbtu. (b.) = vullen, vervullen; (feine ergiit'3ung, —, —en vermaak, amuzement.
$fficbt) nakomen, vervullen, betrachten;
uitkomen, vervuld, verwezenlijkt wor- ergran'en, fcbtu. (1.) = verkrij gen, grijs worden.
e.
ttutg,
tn.
=
vervulling,
verwezenergrei'fen, ft. (ti.) aangrijpen, grijpen, aanden. rfiiti
betrachting; in
geben = uitkomen, of opnemen, aandoen ; (bie weber, bie oafen,
Iemanb $artei) opnemen; (bie atucb t, Ttaf3=
vervuld worden.
ergiin'pn, fcbtu. (tj.) = volmaken. aanvullen, regetn, bad Uort) nemen; (ein Oittet, bie
Oetegenbeit) aangrij pen; 8efi0 tuobon e. iets in
invullen, voltallig maken; (ein kunfttuerf,
einen Text) herstellen, bijwerken. ergiin': bezit nemen; ber Kngft, aurct, %nt3iicren
Aenb = aanvullend, vergoedend. %rgiin'aung, ergreift einen = grijpt iem. aan; bat; aeuer,
tn. —, --en = aanvulling, invulling, herstel- eine kranfbeit ergreift etto. od. einen = tast
ling, verbetering; ((ramm.) voorwerp; bij- of iets of iem. aan; bad bat ibn febr ergriffen
zeer aangedaan. ergreilung, tu. — = (het)
toevoegsel, aanhangsel, supplement.
supplement(deel). aangrijpen, opnemen; gevangenneming. er:
rgan'ong4banb, m.
ergan'3unObiltet, = suppletiekaartje. flriffen = aangedaan, ontroerd. ergriffenz
ergiin t 3ung4bIatt, f., :bogen, m. = bijblad, belt, to. — ontroering.
verbeterblad. ergiin'aung4farben, $t. = ergrinfmen, fcbtx). (f.) = boos, woedend warden.
aanvullingskleuren, complementaire kleuren. ergriitt'ben, 1f:btu. (tj.) = peilen, doorgronden,
aanvullings- naspeuren. ergriintairb peilbaar, door(*rgiin3ung4ntannfitaft,
grondelijk, te doorgronden, naspeurlijk. er:
manschappen, rezerve. ergan'Aung4pferbe,
43t. remontepaarden. ergan'aung4ftiitf,
riin'bung, = doorgronding, naspeuring.
rgufr, ut. = overstrooming, uitstorting,
1. = aanvulsel, complement. ergan'3ung4:
Mee, f. = supplement. %rgiin'ongftiniel, ontboezeming.
m. = complementshoek.
erlia'ben = hoog, verheven, grootsch; erbabene
ergatlern, fcbtu. (ti.) = beet krijgen, te pak- Vtrbeit = verheven beeldwerk, relief. ertia':
benhjeit, —, —en verhevenheid, hoogte,
ken krijgen, snappen.
erge'ben, ft. (ti.) = [overgeven, overleveren], hoogheid, grootschheid.
geven, opleveren, tot gevolg hebben, leiden erOallen, ft. (ti.) = [houden, vasthouden,
tot; e. = (bem aeinbe, ber areube) zich komen tot, bereiken; Her ficb e. = van zich
overgeven, zich overleveren, zich wijden; ficb verkrijgen]; houden, behouden, bewaren; auf=
bem Trunte e. = aan den drank (verslaafd) redjt e. = handhaven, staande houden; krijraken; 1-4 in ba Scbicffat e. = zich in het gen, ontvangen; einen am .2eben, bei outer
lot schikken, voegen, berusten; ficb e. = blij- 2aune e. = iemand in 't leven, in goede luim
houden; fir0 blijven bestaan, zich staande
ken, uitkomen.
houden; bestaan. erlyttler, m. bewaarder,
II. erge'ben = toegedaan, onderdanig, dienstverkrijgwillig, nederig; zor ergebenfter Si gner = uw onderhouder, steun,
dienstwillige dienaar. ergebenbelt, Yu. — = baar, te verkrijgen, te koop. erinalung,
instandhouding, bewaring, behoud, handtoegenegenheid, gehechtheid, onderdanigheid;
having, onderhoud, verkrijging, ontvangst.
berusting, onderworpenheid. ergebenft,
aankoopen, inkoopen.
bitte e. = ik verzoek zeer beleefd ofnederig. erOan'betn, fcbtu. (1.)
uitslag, uitkomst, erOn'gen firk fcbtu. (b.) = zich ophangen.
—fe
ergeb'n14, 1.
fcbtu.
(b.)
=
verharden,
hard maken ;
onderworpenheid, erljarlen,
rezultaat. erge'bung,
bewijzen; eibticb e. = under eede bevestigen.
berusting, overgave.
= bewijs, bevestiging.
erge'ben, unr. (b.) = door of met loopen eriiiirlung, to.
-verdienen; (f.) = (bun Oefebten, einfabungen erfpffMen, fcbtu. (b.) = pakken, aanpakken,
u. 6.) uitgaan, uitgevaardigd of gericht wor- te pakken krijgen, snappen.
den, gebeuren, einen) handelen, iem. er4e'ben, ft. (b.) = opheffen, verheffen, heffen,
treffen; Saittabe fur Met* e. taffen = genade aanheffen; (bie Kugen, bie et)anb, fein Wtak;)
opheffen; (bie Stimme, einen in ben Vibetftanb,
voor recht laten gelden; Wier ficb e. taffen
geduldig laten gebeuren, verdragen; lyre ivirb eine Babt find tuabrat) verheffen; (einen
e?, ibm e. ? = hoe zal 't hem (ver)gaan? fift = in ben ,t)immet) verheffen, prijzen; (Steuern,
zich gaan vertreden, een luchtje scheppen; Batt, Binfen) heffen; (einen Oefang, ein Wefcbrei,
ktagen) aanheffen; (eine stage) indienen; (Sant,
ficb (in ktagen, Scbntabungen) e. = uitweiden
in, overvloeien van, lang en breed laten hooren. Streit) beginnen; (eine gage, Scbtuierigfeiten)
opwerpen; fict e. = zich verheffen, opstaan,
erget'aen = ergiitsett.
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oprijzen, verrijzen; [zich opmaken]; ein Sturm
erbebt rub ein Streit,
erbebt rtM = steekt op;
ontstaat; [ficb einen Zhinge
Bibeifet
e. = zich op jets verheffen]. erbeibenb =
verheffend, plechtig stemmend. erbeblir0
aanzienlijk, belangrijk. erOb'fittiett, tn. — =
belang, belangrijkheid, beteekenis. erfie:
bung, tn. opheffing, verheffing, heffing,
inning, opstand, onderzoek; %rbebungen an=
orbnen = een enquôte instellen.
er`fictratett, fcbtu. (b.) = door huwelijk verkrijgen, trouwen.
fcbtu. (tj.) = eischen, vereischen,
vorderen.
ftbin. (b.) = opvroolijken, opmonteren, ophelderen; e. = ophelderen, opklaren.
fcbin. (b.) = verhelderen, verlichten;
(etne gage) ophelderen; barau erberft =
daaruit blijkt.
erbettlen, 1Mn). (b.) = ophangen, opknoopen.
crbeulteln, fcbtu. (b.) huichelen, veinzen;
door huichelen verkrijgen.
verhitten, opwinden.
ertiltVit, fcbtu. (b.)
erbitionn, tn. —, —en = verhitting.
criO'beit, fcbtu. (b.) = verhoogen, verheffen,
ophoogen, vermeerderen ; tint ficb erbiibt, inirb
erniebrigt inerben wie zich verhoogt, zal
vernederd worden. ert*tptn, In.—, —en =
verhooging, ophooging, vermeerdering, rijzing,
hoogte. eri) iuttgOtriinf et, m. = elevatiehoek.
crbirtett, fcbtu. (b.) = [verdienen, fiIfj lRat e. =
raad inwinnen; ficb einen Scbaben?, e. = zich
schadeloos stellen voor een nadeel]; 140 e. =
weer bijkomen, tot zich zelven komen, zich
ontspannen, (bon einer kranfbeit) herstellen,
weer opkomen; fit 0 bei einem Mat e. = iems.
raad inwinnen. erboqung, —, —en =
herstel, ontspanning, rust. erbolunOreife,
no. = ontspannings-, pleizierreis. %r1olung0=
ontspannings-, speeluur.
flunbe, tn.
crbevren, fcbin. (b.) = hooren, vernemen,
is zoo
verhooren; ift fo ettna je erbart?
=
iets ooit gehoord? er0iiirung, tn.
[verhooring.
'rick tn. = Erik.
Writ:Zee (spr.: ierie ..), m. = Eriemeer.
od... fen = erika, heidekruid.
ehrila, tn.
ift mir nit e. = ik herinner
crin'nertic4 :
het mij niet.
herinneren; [einen
(tj.)
crin'nern,
eined Zinger e.] einen an ein Zing e. = iem.
eine
aan iets herinneren; icb babe babei bad e. =
ik moet daarbij dit opmerken, doen opmerken;
fief) einer Sac* od. an eine ea* e. = zich
een zaak herinneren; icb erinnere micf (ouch
mit) ba4 Iticbt = ik herinner het mij niet.
(rin'nerung, tn. —, —en = herinnering, vermaning. erinincrungObuck = memorie-,
aanteekenboekje. Cvrin'nerung0Mrciben,
herinnerings-, vermaningsbrief.
herinneringsvernerungOberiniigett, f.
mogen.

(frinittio,

—n;

erin'n00,

--

„Oen = Erinnys: wraakgodin, furie.
(irit4a0fel, m. = Erisappel, twistappel.
crittigen, We. (b.) = vangen, inhalen, met
moeite verkrijgen, behalen.
(f.) = koud worden , afkoelen,
bekoelen. erfillten firb, 1cOtn. (tj.) = verkouden
worden, kou vatten. erf
tn. , =
of--, bekoeling. (*rfiitlung, to. --,
en =
verkoudheid, kon(de), kouvatting.

Ortunbigung.

erfiintOcit, fcbtu. (b.)

met vechten verkrijgen, bevechten, behalen.

erfauIen, fcbtu. (b.) = koopen, aankoopen,
bekoopen, omkoopen. crfauftirb =
erfcitit'bar = kenbaar, herkenbaar, zichtbaar,
to onderscheicien.

crien'nen, unr. (b.) = herkennen, erkennen,

kennen, onderscheiden , inzien, uitkomen voor,
bekennen; man errennt ben l8autn an feinett
grilcbten = men kent den boom ...; etto. ju
e. geben= iets te verstaan, te kennen geven;
bad Oiericbt bat bier ju e. = te vonnissen;
auf Eobegtrafe e. = de doodstraf uitspreken.
erfenntlir0 = kenbaar, herkenbaar, erkentelijk, dankbaar. erf enntifirbreit, tn.
erkentelijkheid, dankbaarheid.
I. erfenntintO,
— = erkenning, kennis,
inzicht.
vonnis, be—fe
II. erf ennt'niO,
slissing, uitspraak. erfennrulogrunb, m. =
beginsel van kennis; grond voor een vonnis.
= herkenning. erten':
erien'nung, tn.
nungdluort, = herkennings- of wachtwoord.
erfeninung03eic4en, 1. = herkenningsteeken.
(r'1er, m. —?,, — = uitspringend vertrek of
deel van een vertrek, hoekbalkon, erker.
[erfiefeit, ft. U. fcbiu. (b.) (icb erfor; erforen;
verkiezen,
minder gut: erfiefte; erfieft)
kiezen].
erftanintt' = verkleumd (ginger a. 18.).
erfiiiribar = verklaarbaar.
erflairen, 1d)iro. (b.) = verklaren, uitleggen,
te kennen geven; in bie 9Icbt e. = in den ban
doen; ein erftarter Oiegner = een verklaard,
erkend tegenstander; firfj e. = zich verklaren,
zich uitspreken, zijn meening uitspreken,
blijken, aan den dag komen, zich openbaren;
ficb mit einem e. = met iem. tot een verklaring komen. m. = verklaarder, uitlegger, aanzegger. erftiirstift =
verklaarbaar, duidelijk, begrijpelijk. erftiV:
rung, tn. —, —en = verklaring, uitlegging,
uiteenzetting, aanzegging. ertfitruno0:
commentaar.
fitrift,
[erftec'fen, fcbtu. (ti.) = voldoende of toereikend zijn, helpen]. erfferfliM = aanzienlijk,
aanmerkelijk, belangrijk.
erftetlern, fcbtu. (b.) = (einen Oaum) klimmen,
klauteren in; (eine Mauer) beklimmen. er:
ftintliten, ft. (b.) = beklimmen.
= klinken, weerklinken,
erftin'on, ft. (f. u.
op- of uitklinken.
erffir'ren, 1Mno. (tj.) = rammelen, rinkinken.
critiVgetti, fcbtu. (b.) = op spitsvondige wijze
uitdenken.
erfnatiten, fcbtu. (f.) = knallen, losknallen.
erfnaiffern, erfnicifern, fcfpn. (b.) = bijeenschrapen, uitzuinigen.
crino'betn, fdpv. (b.) = met dobbelen winnen.
uitverkoren, uitgelezen.
erfo'ren
erfranlen, fcbtu. (1.) = ziek worden. erfrani
-, —en = ziekte.
fling,
erfiVbiten fir# = zich verstouten, den moed
hebben; fid) einer Eat e. = een daad bestaan,
durven ondernemen; er erfitbnte ficb ba?, 3tt
tun = hij verstoutte zich dat te doen.
[erfunsbett, fcbtn. (b.) = verkennen, inlichting
inwinnen omtrent; -fic# e. ficb erfunbigenl.
erfun'bigen fit j, fcbtu. (b.) [einer Sacbe] nadj
etto. = inlichtingen inwinnen omtrent of over,
onderzoek doen naar, informeeren naar. ft=
= inlichting, inforfun'bigung,
matie; thlunbigungen eiNieben (fiber einen)
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inlichtingen inwitinen (over of omtrent iem.)
(Criun'bigungt‘burean, f. = informatiebureau.
eriiittiftetn, fCbin. (b.) = veinzen, huichelen,
nabootsen, affecteeren. ertiin'ftett = gemaakt.
ertatynten, (f.) = lam worden, verlammen; afnemen.
erlan'gen, fcbin. (b.) = [bereiken], erlangen, verkrijgen, krij gen, verwerven
Onabe
(ftlafr, m. ..taffe?,, _Yaffe = vrijstelling,
kwijtschelding; vermindering, aftrek; verordening, besluit, aankondiging, decreet. erforfeit, ft. (b.) =_- [loslaten, vrijlaten]; einem
eine (trnfe, eine cf-iutb e. = kwijtschelden;
(einen ZiefeW, eine 93erfiigung) uitvaardigen,
afkondigen. ertiiktici) = vergeeflijk. Cfttarrkwijtschelding, vergeen
fung,
ving; afkondiging, uitvaardiging, publicatie.
jubeljaar.
CrIttrfungtqat)r, f.
vergeeflijke zonde.
fungOffinbe, Ia.
ertattlien, (b.) = verourloven, toestaan,
toelaten, gedoogen; e. Cie = met uw verlof;
icf) ertaube mir 7laten anattaeigen = ik ben
zoo vrij u te melden; er fann ficb bad e. =
hij kan dat doers. (frtautEni"0,
= verlof,
vergunning, permissie. ertautvniOr4ein,
= patent, octrooibrief, akte.
erfatutit' = doorluchtig, verheven, bereemd.
CfrtatufW, ---,—en, = Zijne,
UNN,e Doorluchtigheid; Zijne, Uwe Huogheid.
ertau'ern, fcbiu. (b.) = beloeren, bespieden,
afloeren.
ertan'fri4en, fcbib. (b.) = afluisteren.
verklaarder, uit0_4:rtiiulerer,
ophelderen,
legger. ertiittlern, fcbin. (b.)
verklaren, uitleggen, commenteeren.
terung, in. - --, --en = upheldering, commentaar.
= els, elzebuom.
—,
erteben, fcbin. (b.) = beleven, zien, ondervinden; (ein l)obe?, liter) bereiken.
1. — - --fe = gebeurtenis, ervaring;
ertebniffe = wederwaardigheden, lotgevallen.
erle'bigen, fcbai. (00= [vrijmaken, bevrijden];
silt Oefcbaft e. = een zaak afdoen; einen
81-oeifet e. = een twijfel opheffen, nit den weg
ruimen; eine gage e. = een kwestie uitmaken; einen Vtuftrag e. = zich van een opdracht,
een vacante
last kwijten; eine erfebigte
betrekking; flit eine? Zinged e.
enttebigen.
- -, —en = afdoening, be(ftte'bigung,
eindiging, vrijmaking.
dooden, neerschieten,
ertegen, ftt113. (b.)
= het
verslaan; betalen. 07tteguttg,
dooden; betaling.
erteiOtern, jcbtu. (1).)-= verlichten, ontlasten,
vergemakkelijken, gemakkelijk maken.
Oirteic4 1 teruttn, ro. --, —en = verlichting,
vergemakkelijking.
erleirben, ft. (1).) = (Scinneraen, Zertufte, Scba,
ben, eine Wiebertage) lijden; ben fob e. =
sterven; (eranberungen) ondergaan; (erejii=
getting) ondervinden.
Wien = elzen, elzenhouten. (C,Tlenbaunt,
in. = elzebuom. r'teni)ot3, 1. = elzenhout.
‘2.4 , -- =

C,̀ T'tentiiitig =
aanleeren, leeren. (r:
erter'nen, fcbiv. (b.)
ter'nung, in. = het aanleeren, studio.
ertefen, ft. (b.) = uitlezen, uitkiezen, verkiezen ; e. atbj. = uitverkoren, uitgelezen.
fc0t-u. (b.) = verlichten, van licht
voorzien, illumineeren; beschaven, verlichten.
erieUr4Ittitg, iv. —, —en = verlichting.
Duitsch Woordenboek. I.

erieuctlett,
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erliegen, ft. (f.) = (bent 3.einbe, einer Stranf=
beit y our den vijand, aan eelu ziekte) bezwijken; onderdoen your, het onderspit delvers;
(unter ber .iaft) bezwijken.
(b.) = door list verkrijgen,
erti'ften,
listig verwerven, list gebruiken.
= Elfenkoning.
Kttlanig,
erlo'gen = gelogen, verzonnen, valsch.
= opbrengst, bedrag, ontvangst
e'rtiW,
(van verkochte waren).
eriii'ff4en, ft. (f.) (bu ertifd)(e)ft, er ertifcbt;
ertofcb; erti3fcbe; ertifcb! od. ertiofcbe! ertofcben)=
uitgaan, uitdooven; verbleeken, verdwijnen;
te niet gaan; uitsterven.
erto'fen, fcbin. (b.) = loten, trekken, winnen.
erlikfen, fobir. (b.) = redden, bevrijden, verlossen. erta g fer, in. — = bevrijder;
Verlosser, Heiland, Zaligmaker. (fttii'fung,
bevrijding, verlossing.
iv.
liegen, verzinnen.
ertiVgen, ft. (b.)
ermiirtytigen, fcbin. (fj.) = machtigen. (rtnactr:.iv.
—
=
machtiging,
volmacht.
tigung,
ertnalynen, fcbib. (b.) vermanen, aanmanen,
aansporen. (Crinatynung,
—, —en = vermaning, aansporing, waarschuwing.
iets
erntatt'geln, fcblv. (b.), einen Zinged e.
ontberen, gebrek hebben aan; icb luerbe nicbt
e. au fcbreiben ik zal niet in gebreke blijyen, niet vergeten, niet nalaten te schrijven;
bie )1ittet e. mir = ontbreken mij; icb itierbe
e?, an nictiO e. taffen = ik zal zorgen, dat er
=
niets ontbreekt. ftntatt'g(e)tung,
eine?, Zifcbe?., = bij gebrek
gebrek, gemis; in
eine?, refferit = bij gebrek
aan een tafel; in
aan beter.
ernton'nen fcbib. (b.) = [vermannen]; fidj e.
zich vermannen, moed vatten.
fcbin. (b.) = matigen, (ben l3reid)
verminderen, verlagen. (frntit'f#gung, —,
—en = matiging, vermindering, verlaging.
erntarten, fitni. (b.) = afmatten, uitputten,
mat of zwak worden, ververmoeien; (f.)
zwakken, opraken. ertnatlung, to.
afmatting, verzwakking, vermoeienis, uitputting.
erinerfett, ft. (f.) = uitmeten; beoordeelen,
meenen, achten, vermoeden, begrijpen.
= oordeel, meening, gevoelen.
extnerf en, j.
ertnefille4 = te meten; begrijpelijk, to gissen.
fcbib.
(b.) = vaststellen, uitmaken,
ertnit'tein,
—,
ontdekken, vinden. (ftntitletung,
—en = vaststelling, ontdekking, uitvorsching.
mogelijk maken.
erntOglirt)en, fcbrb. (b.)
— = gelegenheid.
ftntaglictjung,
erntor'ben, (n.) = vermoorden. erntor'=
bung, to. —, —en = het vermoorden, moord.
ertnii'ben, fcbin. (b.) = vermoeien, moe(de)
= moe(de) worden. (fttniebuttg,
maken;
vermoeidheid, vermoeienis, moeheid.
ermun'tern, jcWv. (1).) = wekken; opvroolijken,
opmonteren; aanmoedigen, aansporen, opwekken. 0,'rmun'terung, —, —en = aanmoediging, opwekking.
[erntulen = ermittigen].
erntuligen, fcbib. (00= aanmoedigen, opwekken. ertnn'tinung, = aanmoediging.
erniityrett, jcW)). (b.) = voeden, onderhouden,
grootbrengen; (feine al-rtitie) in de behoefte
van (zijn gezin) voorzien; fidj C. = in zijn
onderhoud voorzien, zijn brood verdienen; fief
bout --ifcbfang e. = leven van de vischvangst;
riebe ernatirt, tInfriebe berybrt = de vrecle
maakt rijk, de oorlog maakt arm. (frniityrer,
12
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tn.

= verzorger (ber aantitie) , steun.

— = voeding, onderhoud,
(frniiirruttn,
verzorging.
unr.
(b.)
= benoemen (3u einem
ernen'nett,
Wmte, aum 43rofeffor = in een ambt, tot professor), aanstellen. (frttettlittua, —, —en =
benoeming.
t*rneltItung4 II brief, tn. ; :.urfunbe,
aanstelling, diploma.
erneu'e(r)n, febin. (b.) = vernieuwen, hervatten. erneu'erung, erneu'un, to. —,
hervatting. Writeu'erttanO:
f Mein, m. = talon.
ernie'brigen, fcbin. (b.) = verminderen, verlagen, vernederen; = zich vernederen.
erniebrigung, in. —, —en = vermindering,
verlaging, vernedering.
= ernst, gestrengheid; e?, ift
ern% m.

= ik meen het in ernst; bad ift nicbt
mir
= dat meent U niet; im
;Or
fprect-ten =
ernstig spreken; = ernstig, ijverig;
aft0 (od. atten) l t'nft0 = in alien ernst.
emit = ernstig; (tort) waardig, streng;
e. = ik neem het ernstig op.
idj nebnte
erttjtbaft = ernstig (Mann, V(uftreten), bedaard, deftig, streng.
rttit'baftigfeit, in.
= ernst, ernstigheid, deftigheid. ernst':
Iidj = ernstig (fort, l rmatmung, Strafe),
streng, ijverig.
oogst, inzameling, opftlete,
zooals
brengst; tnie bie Saat fo bie
men zaait, zoo maait men.
ftn'tell bier, f.; :feriett, lilt.; :fejt, = oogstllbier; -vacantie; -feest.
Co,rttlefrone, lb.=heerendienst bij den oogst.
(frn'telltratt3, m. ; :tieb, f. ; :mount, m. =
oogst II krans ; -lied ; -maand.
ern'ten, frbin. (b.) = oogsten, inzamelen; tnie
man Pet, fo tuirb man e. = zooals men zaait,
zoo maait men.
=
ern'telijegen, tn.; r.tuetter, j.; =Aeit,
oogstll preek ; -we(d)er; -tijd.
erniirtytern, fc4in. (lj.) = nuchter maken, ontnuchteren; — (f.) = nuchter worden, ontnuchteren.
— = veroveraar. crollern,
fto'berer, in.
fc41-n. (b.) veroveren, zich meester maken
van. eneberung, to. —, —en = verovering,
in-bezit-neming, inneming.
in.,
ero'berungCbegierbe, tn. (od.
:judit, W.); :Meg, tn. ; :311g, in. = veroveringsilzucht; -oorlog (of -krijg); -tocht.
ero'berting4fiirOtin = veroveringszuchtig;

behaagziek.

eriiff'nen, fc4in. (4.) = openen; (ein Zeftantent,

Me Sibung, bie Z5'agb, eine Ctifenbabn, ben
18a11, ein (lefcbaft, ben aettmug, bie Vtugtettung)
openen; (eine Zorftettung, 3ortefung) beginnen ;
(feine Meinung, 9tbficbt) meedeelen, te kennen
geven, bekend maken; fic4 gegen einen od.
zijn hart voor iem. uitstorten,
fief) einem e.
zian gevoelen openbaren;
eriiffnet ficb eine
11t uqidjt = er doet zich een vooruitzicht op.
eriiftittung, —, —en = opening, begin,
mededeeling, opening van zaken, verklaring.

Cf affnung011feiertidireit, to.; :retie, to. =
openings- of inwijdings plechtigheid -rede.
erorlern, fc4in. (b.) = nauwkeurig verklaren;
uiteenzetten, beredeneeren.
e'rot4, m. = Eros, liefdegod. Cftvitif, — =
erotica, minnepoezie. (frostifer, m.
—=
Minnedichter. ero'tifrb
erotisch, liefdes...,
minne....

erichniten•

ft'Oei (norbb.), in. — waard, woerd.
erPiitt' auf = verzot op, bijzonder gesteld op,
verlekkerd op, belust op.
((j.) = afpersen, afdwingen,
erPreffen,
— = afperser,
afdreigen. erprefjer, nt.
—, —en = afafdreiger. erprerjung,
dreiging, knevelarij.
erino'bett, fc4in. (b.) = beproeven, op de
proof stellen; erbrobte areunbe, 32reue = beproefde vrienden, trouw.
erquet'jrbett, fc4In. (b.) platdrukken, dooddrukken.
ercliticlett, (1).) = verkwikken, laven,
opfrisschen. erquidlid) = verkwikkend, verfrisschend, lavend. ercluiclung, tn. —, —en =
verkwikking, verfrissching, lafenis.
erraffen, fc4tu. (b.) grijpen, zich meester
maken van, bijeengaren.
errat'bar = te raden. erralen, ft. (1.) =-raden, vinden, treffen.
erratisch: dwalend, trekkend.
erra'tifcb
prikkelbaar, ontvlambaar, beerreg'bar
weeglijk, lichtgeraakt, licht opgewonden.
ftregsbartelt, to. prikkelbaarheid.
erregen, fcbin. (fj.) = [bewegen, in beweging
brengen], veroorzaken, voortbrengen, doen
ontstaan; (einen) opwinden, prikkelen, vertoornen, aanzetten; einem bie Oatie e. = iems.
toorn, gal wekken; (Nitteib, 91ppetit) op-wekken; (Vtufrubr, 9Zeib) verwekken; (Stattnen)
wekken; (Sturm, Librut) veroorzaken; (9irgernB,
9tufinerffamfeit, 9Zeugierbe) gaande maken;
(Arieg) doen ontstaan ; (Wuffeben) baren. (frre':
—, —en = opwinding, ontroering,
flung,
agitatie; opwekking.
erreisirbar bereikbaar; verkrijgbaar; binnen 't bereik. errelidytt, fcin. (b.) = bereiken, reiken tot, raken aan; einen e.
evenaren; bereiken, komen tot. (ftrei':
Munn, to. — = bereiking, bereiken.
errei'ten, ft. (lj.) = rijdend inhalen, rijdend
verkrijgen. erren'nen, unr. (.4.) = inhalen.
(b.) bon, att. = redden (van,
erret'ten,
uit). errerter, nt. — = redder, bevrijder. (frrertung, to. redding, bevrijding.
errldrten, fc4In. (lj.) = oprichten, stichten,
vestigen ; [einen Qertrag e. = verdrag sluiten[.
= oprichting, stichting,
(ftrid)'tunq,
vestiging.
errittigen, ft. (lj.) = door inspanning verwerven, behalen, bevechten.
erriilett, fobin. (f.) = blozen, rood worden.
errulett, ft. (fj.) = beroepen, naar zich toe
roepen.
erruttsgenje4aft, tn. —, —en -= verworvene,
aanwinst; verovering.
fittn. (b.) = verzadigen, voldoen,
zat maken. erjattlicb = te verzadigen.
MOO', in. —0 = vergoeding, schadeloosverstelling, vervanging; einent
teiften
goeding geven, schadeloos stellen. Cfrjatrge,
IdAft, f. = werving, recruteering. ftjaty,..
plaatsvervanger, remplacant.
utann,
= aanvulling v. d.
erfaWntalinfdi aft,
troepen, nieuwe lichting. (Ctjairtnittet, f. =
surrogaat. erfalytruPpett,
= rezerve.
erfatytuabt, to. = aanvullingsverkiezing.
erfaulen, ft. (f.) = verzuipen. erjattifett,
fcbtu. (4.) = verzuipen, in 't water gooien.
erjauluttg, Iv. — =-- 't verdrinken.
erftba'rbern, fcbiu. (0.) = met kleinhandel
verdienen.
erjebarfen, ft. (b.) scheppen; [(fcbtu.) ver-
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schaffenj. (Crfctiarfer,
= schepper.
(Crfrfiarfung, = ('t) scheppen, schepping.
erfchatlen, fdpv. tr. ft. (f.) = klinken, weerklinken.

erfr4au'en, fc4in. (4.) = aanschouwen, gewaar
worden, zien.

erfMellten, ft. (f.) = verschijnen: schijnen te

eritere.

erfelfbar = herstelbaar, to vergeeden. et:
fet'3en, fc4m. (O.) = vervangen, vergoeden;
iem. schadeloos stollen voor;
einem etiro. e.
restitueeren. (Crfet'Aung,
- =- vervanging,
vergoeding, herstel.
erfiittlicf) = duidelijk to zien, blijkbaar;
hieruit blijkt.
barau
C.
erfin'gen, ft. (4.) = met zingen verclienen.
erfin'nen, ft. (4.) = verzinnen. uitclenken,
bedenken, verdichten. erfinnlic4 = uit to
denken, to bedenken.
erfit'Aen, ft. (t.) = door verjaring verkrijgen;
ein 6eitgni C. = een getuigschrift verkrijgen
door een zekeren tijd in een klasse door to
brengen; [zitten blijven; erfeffen = verzotj.
erfPiilyn, fc4in. (4.) = bespieden, beloeren,
afloeren, bespeuren, ontdekken.
erfpa'ren, frith). (4.) = uitsparen, uitzuinigen,
besparen. (Crftiar'ni, f. fee:, --fe het
bespaarde (geld), spaarpenning. (Crfpar'nit4,
fe = besparing, bespaarde. (Crfpa':,
rung, tn. - , -- en = besparing.
erfprieffen, ft. (f.) = voortspruiten, ontspruitel t;
[bevorderlijk zijn (mit Dat.)]. erfpriefrticf) =
bevorderlijk, nuttig, ourbaar.
I. erfic = eerst; fiirl erfte = ten eerste; vooreerst; aunt erften ten eerste; ant erften =
het eerst, (op) den eersten (bee. 9,-Jionat e ); aunt
erftenntal od. aunt erften Male= y our 't eerst;
ber erfte in ber Sliaffe = de eerste; bet erftbefte
od. ber erfte befte od. ber erfte ber befte = de,
eerste de beste; bie erften inerben bie ,ettert
fein = de eersten zullen de laatsten zijn.
II. erft = eerst, vooraf, pas; awn e. = pas,
net; jett e. rec4t! = nu juist! - inane ict nor
e. ba! = was ik er maar alvast!
erftan'ben, )art. non erfte4en.
erftar'fen, f(Mtn. (f.) = versterken, stork
worden, opsterken.
verstijven, stollen;
erftar'ren, f(Mtn. (f.)
erftarrt' = verstijfd, versteend, verstomd. (Cr=
ftariamtg, = verstijving, verstomming.
erftat'ten, fcfnro. (4.) ---- Mit6gatien, VIttMagen)
teruggeven, vergoeden; (eine tb oftltat) vergelden; [geven, (Zattf) brengen, betuigen];
Beric4t e. = verslaggeven, verslag uitbrengen.
erftat i tung, iv. , - en = teruggave, vergoeding, restitutie; het uitbrengen (van een
verslag).
erftau'nen, fc4M. (f.) = zich verbazen, verbaasd zijn, verwonderd zijn; [e,,, (4.) verbazen]. (Crftaulten, = verbazing, verwortdering; in (. feten = verbazen, verbaasd
verbaasd zijn.
doen staan; in e. geraten

zijn; bar Oeric4t e. = voor 't gerecht verschijnen, komen; bie tunbe erfc4eint = verschijnt, breekt aan; (non Nic4ern) verschijnen,
ititkomen. (Crftternung, -, -en = verschijning; (droom)gezicht; aanblik ; verschijnsel;
e4rifti = Driekoningenfeest; our
fon-mien od. in bie treten = zich openbaren,
rich vertoonen; our e. bringen = doen verschijnen.
erfcbie'fien, ft. (4.) = doodschieten; fic4 C. =
rich doodschieten, rich voor den kop schieten.
erfrOin'ben, ft. (4.) = afwoekeren, door afzetterij verkrijgen.
erfekta'fen, ft. (ti.) = slapend verkrijgen.
erfefitaffen, fc4113. (4.) = verslappen, verzwakken, slap of zwak maken ; - (f.) = verslappen, verzakken, verzwakken, vervallen,
slap of zwak worden. (C;rfc4laffung,
=
verslapping, verzwakking, verval.
erfr4ta'gen, ft. (4.) = doodslaan, dooden, verslaan.
erfittel'iten, ft. = ter sluik pakken,
steelsgewijze krijgen, besluipen, verschalken.
(Crfitteiltung, tn. - = verschalking, 't ter
sluik verkrijgen.
erfMtle'fien, ft. (4.) = ontsluiten, openen;
= zich ontsluiten, ontluiken.
-WO
(fj .) = [uit- of leegscheppen];
(feine Arlifte, (lebutb, Mittel) uitputten; (einen)
uitputten, afmaken; (Menfc4en) door en door
leeren kennen; close Cbegettitanb erict)Opfenb
be4anbeln,--- een onderwerp tot in de kleinste
bijzonderheden behandelen. erfit0pflic4 =
tat te putten. (Crf*itrfung, = uitputting.
COcOreclett, fclflu. (4.) = doen schrikken, verschrikken; c., ft. (f.) (bit erfo4rictft, er erfc4rictt,
erfc4raf ; erfc4rtife; erfc4ricf ! erfc4rocfen) =
schrikken, ontstellen (iiber, ber). erfrOrectlir4
verschrikkelijk, vreeselijk. 6:-"rfrOroc`fenbeit,
verschriktheid, ontsteldheid. [(Cr:
hi. schrik, ontsteltenis.]
frf)reff'nkl, f.
erfitrei'en, ft. (fj.) = beschreeuwen, met
schreeuwen bereiken.
erfrbiitlern, fc4in. (1.) = schokken, doen
wankelen, hevig aandoen. erfriiiitlerung,
-, --en = schok, stout, schudding, hevige
erftaun'ibt =
aandoening.
erftau'nent‘thert,
verbazingwekkend, verbazend, verwonderlijk.
verzwaren, zwaarder
erfc4lue'ren, fc4in. (4.)
of moeilijker maken, bemoeilijken, erger erfteIten, ft. (4.) = doodsteken.
maken, verergeren. (Crfcfnue'rung, in. , erfte'ben, unr. ((I.) = koopen (namentlic4 bet
einer )erfteigerung); c., (i.) (non ben Zoten)
--en = verzwaring, 't moeilijker worden,
verrijzen, opstaan; [doorstaan]. (Crftelmng,
vererging.
in. - - = opstanding, verrijzenis.
fc4in.
(4.)
=
door
zwendelarij
erfrinvin'bctu,
krijgen, door afzetterij bijeenkrijgen.
erftei'gen, ft. (fj.) = beklimmeii, bestijgen;
erfrfithin'gen ft. (4.) = bereiken, komen tot; geraken tot, opstijgen tot. (C-rftei s quitg, ro. -=-bestijging, beklimming.
(bad ffans idj nic4t) e. = opbrengen, betalen.
erfc0ivinglic4 = te bereiken, bereikbaar, op erftellen, fc4in. (0.1 = maken, samenstellen,
vervaardigen.
te brengen.
erfe'Oen, ft. (4.) = [zien, gewaar worden], er'ften = ten eerste, eerstens.
zien, besluiten; auk 3fjrem 23riefe erfebe ic4 = erfterlien, ft. (f.) = besterven; wegsterven,
wegkwijnen, afsterven; [sterven, den cloud
zie ik, maak ik op; kiezen, uitkiezen; [id)
vinden]; ic4 erfterbe in tieffter Zentut = ik
erfe4e min eitte Zorteife, = ik zie mijn voorblijf tot in den dood uw onderdanige
deel in iets].
erfefrnen, fc4tn. (4.) efiv. = hevig verlangen, er'ftere (ber, bie, brO) = de eerste; enterer =
de eerste, gene, eerstgenoemde.
smachten naar.
12*
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crirgeboren = eerstgeburen. erft'gcburt, ert y agen, ft. (0.) = overwegen, nagaan,
1,. = eerstgeboorte. (ftft'gebitrOreo4t, f. = overleggen, in aanmerking nemen; ate?, ivo01
eerstgeboorterecht.
erivogen = alles wel beschouwd. ertua'ainto,
--, —en = overweging, overlegging; to
erWgentethet, erifflenannt = eerstgenoemd,
bovenvermeld, voorschréven.
uit aanmerking van zijn
feiner Zienfte
(0.)
=
doen
stikken,
smoren,
diensten;
in
baf3.. = overwegende, dat;
crfticlen,
verstikken; c., (f.) = stikken, smoren; aunt in
atOen = in aanmerking nemen.
rftictett fjeif3 = snikheet, urn te stikken.
eritiatrten, fttio. (0.) = kiezen, verkiezen.
= verstikking.
--, —en = keus, keuze;
Welting, Iv.
ertniiirtung,
erftlir0 = ten eerste, eerstens.
verkiezing.
— e = eersteling.
(fj.) knit Gen.] = vermelden,
eriniitynen,
= eerste poging, eerste melding of gewag maken van, noemen.
lingiliberfuri),
proef.
(rittii0'-nattn, iv. ---, —en = melding, ver(f).) = ijverig staan naar, melding, gewag; diner C.SacOe
tun = iets
cyftre'bot,
streven naar, najagen, door ijverig streven vermelden, melding of gewag van iets maken.
verkrijgen.
(1).) = waar maken, be[erthatfren,
erftreclen, fc0iv. (0.)= uitstrekken, [strekken, waarheidenJ.
uitsteken, rekkenJ; fief) c. = zich uitstrekken, erivar'men,
(1).) = warm worden.
= verwarming, 't warm
reiken. erftreclung, to.
= uitstrekking, (,-rItiatinuttn,
uitgestrektheid.
worden. ertudentett, fMiv. (fj.) = verwarmen,
erftrellen. ft. (fj.) = door strijd winnen, (ben warm maken, warmen. (tluarintung,
Sim) behalen; (rein RecOt) verkrijgen dour — = verwarming.
een proces.
ertuarlett, fcWv. (0.) = verwachten, afwachten.
, --en = verwachting;
critun'ten: bad iifs e. mtb erfogen dat is een (Cjrivarlung, iv.
gemeene leugen.
Kntivort= in afwachting van uw
(0.) = stormenderhand nemen. antwoord. ertuarlungObolf= vol verwachting,
erftiir'ntert,
huopvol, ongeduldig.
ftitiirlitung, iv. ---, en = bestorming.
(0.) = wekken, wakker
(Li.) = verzoeken, een billijk eriveclen,
crfttAen,
verzoek doen. erfuAen, f. = verzoek.
maken; (iurcOt, 1itteib, Virgroofm, Wet)
ertan'vn, fttiv. (0.) = met Jansen verkrijgen. opwekken; [doen gebeuren, voltrekken, ver(0.) = betrappen, snappen ; wekken, doen geboren worden]. (C-rtucc'fitnn,
crtaP ipen,
oaf bem Ziebftatit, auf frifcber fat e. = op iv. --, —en = het wekken, opwekking.
diefstal, op heeter daad betrappen.
ertuetyrett fick fc1)111. (t).) = [rich teweer
(3ef*ib, einen Oefe4t, stellen, zich verweren, rich verdedigenj; fit
erterten, icOlv. (b.)
einen Rat, bie
Unterric0t) geven; fann mitt bed Q3-erbaMtce, nicbt e. = ik kan de
(Zectiarge) verleenen; (Viffe) uitreiken.
verdenking niet van mij afzetten; fidj ber
(f).)
klinken, weerklinken.
Zratten e. = zijn tranen bedwingen, weerertiVnett,
ertillett, fc01--v. (O.) = (bie Oegierben) douden, houden; ic0 fann mitt feiner OefuMe faum e.
—
flooding.
temmen. ertiVtung,
ik kan hem mueilijk verhinderen, mij te
--(eA
triige = opbrengst, be- bezoeken.
(Sttrag i,
drag; refiner e. = zuivere of netto opbrengst; ertructObar = te weeken, week te maken;
0". geben = opbrengen , opleveren. ertrergen, te treffen , aandoenlijk. crivei'Men, fc01-v. (O.) =
ft, (0.) = verdragen, dulden, uithouden, weeken, week maken, roeren, aandoen, veropbrengenl. eletraglir4= verdraaglijk, draag- teederen, vermurwen ; c. (f.) = week worden,
te dulden, nit te houden. ertriig init4, geroerd worden, zich verteederen.
c.,
—fe = (fttrag]. ertraO'fithig = (Twig, iv. . en = verweeking, verteewinstgevend, vruchtbaar, veel opbrengend, dering.
productief.
—e = bewijs, blijk, proef.
(CrtueW,
= productiviteit.
criticisfen, ft. (fj.) = volledig bewijzen;
(fttranivfiibigfeit,
crtranlett, foOtv. (4.) = verdrinken, in 't water (Uoljttaten, Zienfte,
re) bewijzen, betoonen,
werpen of gooien.
zich dankbaar
betuigen; fit) bantbar e.
crtriiit'itten, fc0n). (f).) = droomen, zich ver- betoonen; ffM ate ein (od. einen) reunb e. =
beelden.
bewijzen te zijn, blijken; unfre ,ioffnung fiat
Lertreten, ft. (O.) = vertreden, vertrappenj. fidj a?, eitel eriviefen = onze hoop bleek ijdel
(0.) = door pocherij krijgen. te zijn. ertueiOlic0 = bewijsbaar, blijkbaar.
crtrofiett,
criib'rigett, fc0tv. (0.) = Overleggen, over- ertucilting,
-- = bewijs; betuiging.
houden, oververdienen, op zijde leggen, criveilent,
(f),) = verwijden, wijder
besparen; tett eriibrigt (mir) nod) au fagen =
maken; (feine Vacbt, Stenntniffe, ein (refMiift,
nu blijft mij nog over (rest mij nog) te zeggen. fein Reid) uitbreiden; (bie Orettaen) uitzetten.
--, —en = besparing, het ertveilerung,
0*tiibirigung,
---, —en = verwijding;
overgelegde.
uitzetting, vergrooting, vermeerdering.
=
erudite,
geleerdheid.
Citithitiotr, iv.
nt.
—e = bedrijf, handwerk;
--, —en = eruptie, uitbarsting. -verdienste, opbrengst, profijt. eriverlien, ft.
(Fruition',
= kleine wikke.
(f).) = verwerven, verdienen, winnen. (.ft=
(sYbe, iv. —,
(f.) = wakker worden, ont- tver'ber,
= verkrijger, winnaar (ftttlertr:
eritia l cOett,
waken; ber fag erivadjt = breekt aan. (Cjr, fink
= nijverheid. erivertriant =uvertg,
IvaAen, f. = het ontwakeii.
nijver.
opgroeien, zijn vollen fi '„rIvertrfautteit, iv. — = ijver, werkzaamheid.
extuar4Jett, ft. (f.)
wasdom bereiken; baratt6 e. einem Sciiivierig,
= in staat zijn brood te
feiten, Aoften, orteite = voortvloeien, voort- verdienen.
in. — = gekomen, ontstaan. crivatiTfen = volwassen, schiktheid om zijn brood te verdienen.
huwbaar; din ri-oacbfetter = een volwassen itierfWmittet, f.
middel van bestaan.
mensch.
ftivertWcfuelle, m. = bron van bestaan,
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van verdienste. erfuertW3tueig, in. = tak
van nijverheid. (ftluer'bung, tn. - = verwerving, het verwerven, aanwinst.
erlabern, fcbtu. (1.) = (Ottte,?, mit 3i3fent,
2iebe mit (egentiebe) vergelden; (einen Oruf3,
einen 8efucb) beantwoorden; antwoorden, her-, --en = vergelnemen. erturberung,
ding, beantwoording; in
auf Z'5'bren Orief
art. Ore? Zrief0 = in antwoord op uw brief.
zooals bewezen of geeriviejenennOen
bleken is.
ertuirfen, fcbiu. (b.) = uitwerken, bewerken,
verkrijgen, gedaan krijgen.
betrappen, snappen,
erlaRfMen, fcbtu. (b.)
pakken.
[eriniinIMen, fcbiu. (tj.) = wenschen, hopen].
ertniinfott' = gewenscht, aangenaam, welkom,
gelegen.
ertniirifein, fcbiu. (b.) = met dobbelen verdienen.
erinftrigen, fcbiu. (tj.) = worgen, verworgen,
smoren, vermoorden. ertuiir'gung, tn. -en = worging, verworging, moord.
CfrOfi'Peta ,S, f. - = erysipelas: roos (een
huidontsteking).
ertitbrii iiiAe Meer = Roode zee.
erts, geel koper, klokspijs,
f. -0, -e
ertsader.
brons. era'aber, tu.
eraWbar = vertelbaar, te vertellen.
ten, fcbiu. (b.) = vertellen, verhalen.
len4tuert = waard verteld te worden.
- = verteller, verhaler.
er3abler, ut.
eniitilung, le. -, -en = vertelling, vertelsel,
verhaal.
eq'antt, f. = keurvorstelijk rijksambt.
brons-, metaalarbeid. era'art,
C*-r3'arbeit,
tu. = soort erts of brons. er3t artig = brons-,
erts-, metaalachtig.
= aartsbedrieger.
Cfra'betriiger,
eralittb, f. = bronzen beeld.
KT3'bisfMof, = aartsbisschop, metropolitaan.
= aartsbisschoppelijk.
r3'11bWtum, T.; :bojeluir4t, tn.; :becOant',
nt.; :bleb', nt.. = aarts I bisdom ; -booswicht ;
-diaken (of -deken); -dief.
metaatgroep, klomp erts.
Cfta'briife, tn.
eq'buncin' = aartsdom. (tr3'bunon'inpf,
aartsdomoor.
fcin. (b.) = (tlnabe, Ounft) betoonen; (einen Zienft, eine eobttat) bewijzen;
(&)re) aandoen, bewijzen; f id1 e. = zich toonen,
zich doen kennen (als). eraei'aung, iv. -en = bewijs, betuiging.
I. ev3en, fcbtu. (b.) iem. met er aanspreken.
etjern.
II. er'gen = bronzen, metalen
Cfr3'en'tlet, ni. = aartsengel.
erviegen, fcbtu. (b.) = verwekken, voortbrenen, doen geboren worden, in 't Leven roepen.
- = voortbrenger. er:
r3eu'ner,
= voortbrengsel, product. er:
3euffni4,
= verwekking, voortbrenging,
3eui gung,
voortplanting.
KtVarbe, to. = bronskleur. erg' arbig =
bronskleurig.
er3laut' = aartslui.
Rrallfaulemer, nt.; ,feittb',
in. = aartsIlluiaard; -vijand; -vlegel.
mijnexploitatie. (fr3':
er3liirberung,
gang, m. = metaalader.
(fr3'gau'ner, nt. = aartsschelm, -schurk.
en'gebirne, = Ertsgebergte.
er5'geta'Oa0, In. = aartsgierigaard.
in. = broils- of metaalgieter.

Or3berkbluenber.

bronsgiererij.
er3i gieigrei, iv.
ertsgraver, mijnwerker.
tier,
era'Rro'biatt, tn. = aartsslungel, aartslomperd.
en'grube, to. = ertsgroeve.
erOatbe, = groep ertsgesteente van
weinig waarde. erOptitig = ertshoudend.
er3'4auL f. = mijndépeit.
= aartshertog. (f-qheepgin,
r3'1)er'300,
tn. = aartshertogin. er3INV3onite4 = aartshertogelijk. er3'0er'potunt, = aartshertogdom. era'OeuMiter, nt. = aartshuichelaar.
era'4iitte, Yu. = metaalsmelterij, -gieterij.
erge'4en, ft. (b.) = [voorttrekken; opkweeken,
grootbrengen]; opvoeden. er3ie'inr, in. =
opvoeder, pedagoog, onderwijzer, gouverneur.
er3ielitic4 = opvoedkundig. erate'unn, tu.
- = opvoeding, beschaving, vorming.
= inrichting voor opvoeOunOanftatt,
ding en onderwijs.
eqie'OuntOilart, Ia. ; :fatly, f.; :ntetOobe,
tn. = opvoedings II wijze; -wetenschap; -methode.
er3ir'4ungauttbe, iu. = opvoedkunde, pedagogie. eratel)ung4Stuefen, f. = onderwijs.
eratelen, fMtu. (b.) [treffen, Taken; voortbrengen]; op 't oog hebben, doelen op; (bribe
$reife) maken, bedingen; (Zorteite) behalen;
(Refuttate) verkrijgen.
mirtern, (f.) sidderen, trillen, beven.
era'llfiintInerer, in.; :fanaler, nt. = aartsjikamerheer; -kanselier.
eralaften, tn. = ertskist.
era'llfet'aer, m.;
m.; :fitaujer (oil.
= aartsllketter; -ketterij; -vrek
:Inicter),
(of -schrok).
eral liforb, m.; =fithet,
.,fintbe,
-bak; -kunde (of
biger, m. = erts I
mineralogie); -kundige (mineraloog).
m.;
el:3'11101e, m.; :fiin'ner, m.;
:ntunbfr4enr,
:narr,
marife4aft,
m. = aartsil fat (of -lafbek); -leugenaar; -Iummel; -maarschalk; -schenker; -gek.
en'ofen, nt. = smeltoven. eralmMer, nt. =
ertsstamper.
er3'1100ter, nt.; :Pra'Oter, nt.; :prielter,m.;
.=Prieltertic4; nt. = aartslipocher,
-praler (of -snoever); -priester; -priesterlijk;
-prior.
era'probe, iv.= ertsproef. er3'reir4 ertsrijk.
erClfauler• m.; *OW, 4Mall'uteifter,
m. = aartsji zuiper ; -schalk (of -guit); -schatmeester.
metaalschuim.C*r3'fiteibett,
era'frOaunt,
T. = 't schiften van 't erts.
3'frOeiber,
tn. = ertsschifter.
%13'11fMeim', :fitent', :frOnteirbler,
m.; 4rtiurife, m.; :frOttiiit i3er, tn.; :fittnerger,
m. = aartsllschelm; -schenker; -vleier; -schurk;
-kletser; -zwelger (of -brasser).
eraltnife, tu. = klokspijs, brons.
era'llfOieler, tn.; ,fPitrfnthe, in. = aarts llspeler; -spitsboef.
erajtaub, nt. = ertsstof.
era'ftift,f. = aartsbisdom, aartssticht.
= ertslaag. eraleufe,
=
e ra'ftufe,
diepte van de mijn. erattrog, ut. = ertskuip.
droppelvormig
zilvererts.
eralropfen,
eralruilVeff , ni. = aartsvoorsnijder.
ermir'nen, 1Miv. (tj.) = vertoornen, boosmaken,
vergrammen; fir4 e. = zich vertoornen, boos
worden.
= aartsvader. eq'bifictertie0 =
eraliaiter,
= aartsaartsvaderlijk.(frOerfitivett'ber,
verkwister.

31nage.
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Yu. =
K•ralvage, Yu. = ertsschaal.
ertswand. = het wasschen
van het erts; wasehplaats. (rAluert, f. =
bronswerk.
erahlecifett, fc41u. (4.) = bereiken = er3ieteit.
(frOuinb'bentet, in. = aartsblaaskaak, -windbuil.
ergoin'nen, ft. (4.) = afdwingen, afpersen.
eratuun'nen gedwongen, gemaakt, geaffecteerd.
aartswoekeraar.
Orputt'Merer,
3atfberer, m. = aartstoovenaar.
ec4, $ron. = het; giebt = er is; e?, ivar
einutat = er was eens; ba fr4teic4t ea tjeran =
daar komt iets aansluipen; e?, tjeutt ber
Sturm = de storm loeit.
es (muz.).
—
CO,
(*Wttotogie', Yu. — = eschatologie : leer van
de laatste dingen.
—e = akker, dorpsweide.
(ffch, nt. U. T.
= esch, esscheboom.
e'fMe,
(*let*, = saffloers, soort kobaltkalk.
e'frOen = esschen, esschenhouten. e'fitettpot3,
f. = esschenhout.
Wfef, In. = ezel; druiprek; ber g . fc4reit,
ia4t = balkt; bom Verb auf ben g . fommen=
aan lager wal komen; ben Sad fc4tagen nub
ben g . meinen = steken onder water geven;
ein (. fc4impft ben anbern ,Vango4r = de pot
verwijt den ketel, dat hij zwart is; ben g.
3u probe tauten = met de beenen onder de
tafel heen en weer schommelen; ber g.
zijn haar begint grijs te worden;
berate,
einent g . bo4ren = iem. bespotten. efelet',
—, --en = domheid, ezelachtigheid, stommiteit. elettiiften, f. = ezelsveulen. oetz
gran = ezelgrijs, grauw. eleffiaft = ezelezelin.
achtig. ejefitt, 11).
elan, fcbii). (b.) = blokken, vossen, sjouwen;
zich als een ezel gedragen.
nt. =
Q'felCbrittfe, to.; :baut, 11).;
ezelsilbrug; -vel; -kop.
&fad-mill:0, in. = ezelinnemelk.
(VfeWolyr, f. = ezelsoor, vouw (in een boek).
ezelsrug, boog in een gewelf.
ejet4ritden,
ezeldrijver.
Wieltreitier,
= eskader.
th‘fa'bre, to. --,
fabron',
= eskadron.
—, —en u.
(4.) = escamoteeren,
eaamotie'ren,
wegtooveren.
= Eskimo.
= esconto, dis(Ofortt4rte, efont',
conto, korting. eaomptie'ren, eaontie'ren,
1c411). (4.) = esconteeren, disconteeren.
edforiat' = &furiat.
--n = escorte, geleide, be(Ofor'te, In.
dekking. caortie'rett, fc4111. (O.) = escorteeren.
= Escuriaal (koninkl. slot
(C'euriat', f.
en klooster bij Madrid).
— = esotericus, ingewijde.
Kfoterifer,
efote'rifc# = esoterisch, geheim.
l'Oe, iv. —, —0 = ratelpopulier, esp(eboom),
abeel. erpett = espen.
M'PettlIbanitt, in.; zbiatt, fi.; 41013, 1.;
espenljboom ; -blad; -bout; -loof; er
f.
tert inie gilmutaub = hij beeft als een espenblad.
esplanade, vlakte,
MOtanaln,
wandelplein.
= essai, veressee), in. —6,
Offal)
handeling, vertoog.
eetbaar.
effbar
viturhaard, smidse,
—n
I. effe, In.
schoorsteen.

ettiMental.

II. effe, f.: in feinent g . rein= in zijn element,
in zijn knolletuin zijn.
erfeit, ft. (4.) (bu ijfeft u. if3t, er if3t; aii;
ifi! gegeffen) = eten; 3u 9J1ittag, 3u Ellenb e. =
't middagmaal, 't avondeten gebruiken;
1nar0 e. = buitenshuis eten. efjen, f.
eten, maaltijd, maal, spijs; aum g . eintaben =
uitnoodigen om te komen eten.
effettfeger, effenfOrer, m. = schoorsteenveger.
Wfen,4eit, = etenstijd, tijd om te eten.
effentiar, effentieW = essentieel, in 't wezen
der zaak gegrond, voornaam hoofdzakelijk.
'
—, —en = essentie,
het wezen
effetts',
van iets; aftreksel, extract, geest.
eter; ein ftarfer g . =
—
effer, m.
iem. die flunk kan eten, een goed eter.
(fkgetage, f. = feestmaal.
erfig, —e = azijn; au g. tuerben =
zuur worden, verzuren; verongelukken, in
't water vallen. erfigartig = azijnachtig.
ef'figiither, tn. = azijnether. effigintut,
= zuurnt. = azijnboom. effigtmaten,
gebraden vleesch.
=briibe,
tn.;
effig brauer,
:firatterei,
:fiaffte, in.; :get% m. = azijnil:fabrif,
maker; -makerij; -saus; -fabriek; -flesch; -geest.
= augurkje (in azijn).
effiggurfe,
:frug,
%flirt II banbel, m.; :0Cinbler,
azijnllhandel; -koopman; -kruik.
effigroge, hi. = provincieroos.
effigfauer = azijnzuur. effinfiture, tn. — =
azijnzuur.
; :Cant,
nt.; =Wet,
ni.; m.; :Waren, V.; f. =
eetilmand (of menagére); -lepel; -lust; zaal;
-tafel ; -waren ; -kamer.
efrftunbe, tn. = etensuur.
ejt(0)e, m. ---n, —n Estlander. %ft(Orfanb,
f. = Estland. eft(tjniinber, 10. — =-Estlander. eft(0)'nifc4 = Estlandsch.
—n = estrade, verhooging,
eftra'be, tn.
optred.
— = steenen vloer, estrik.
eferim,
etablisseeren, vestietablie'ren, fctin. (1.)
gen, oprichten. etabliffentent s (spr.:
= etablissement, inrichting, vesf.
tiging.
= etage,
eta* (spr.: ëtaazje), in.
verdieping.
—n= etagere.
etagere (spr.: etazje.re), in.
--n = etape, rustplaats, af(fta4'tie,
heirweg.
deeling. K'talrpenftrafie, 113.
etaP'Pentheife = bij gedeelten.
tat' (spr.: eta), nt. = begronting,
budget; ben g . aufftetteu = de begrooting
opmaken. etat(O intiiflig = volgens de begrooting.
wtoit, 1u. — = ethica, zedenleer. e i tOlfr4 =
ethisch, zedelijk.
ettptunrapir, in. —en, —en = ethnograaf,
volksbeschrijver. etiptograptjte', =
ethnographie. etitogra iptilfc# = ethnografisch. et4itolog', in. —en, —en = ethnoloog,
volkenkundige. (ftOltOtOrlie, la. — = ethnologie, volkenkunde. ethnotoigifit = ethnologisch.
= etiket.
ettiett', f.
—, —0 = etiket; etikette.
ettelijke, eenige; e. breif3ig =
erti*,
goed dertig; e. fagen = sommigen zeggen;
soms,
ettic4ec:, = iets, een deel. reViiitental
somtijds, dikwijls.

Otrittien.
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Etrurie.
t-ett4'ter,
(ftru'rien, f.
Etrusker.
= Etsch, Adige.
etfro,
heining, schutting, af[erter, tn. - ?",
sluiting.]
etude, studie.
—n
etii'be,
etui, duusje,
(spr.: eetwie'), 1.
koker.
&Ma u. ettua' = misschien, mogelijk, ongeveer, zoowat, gesteld; gtauben Ste nict)t e. =
geloof maar niet; bu berreift e. = stel je voor
of gesteld, je gaat op reis. [ettuanle) =
ettua]. ettinvig [od. etivai nig] mogelijk,
eventueel.
wat, iets, een beetje; een weinig;
et'tua4
e. Wetb = wat geld; e. Fiteue = iets nieuws;
e. artbere iets of wat antlers; bc0 ift boc
e. = dat is altijd nog iets; ein geibiffe g . =
een zeker iets.
rettuellte =
ettimolog', m. —en, —en = etymoloog, woordgronder. ettintotooic', —(e)n = etymologie.ettimoto'gtfrO = etymologisch.
etymon, wortel-,
.. ma
mon, f.
stamwoord.
erpt, m. = Attilla.
emit) = u of jullie; (aan of voor) u of jullie.
eurOartf-tie', lv. — = eucharistie: dankzegging,
het Heilige Avondmaal.
eudaemonie: gelukzaeubamonte, Iv. —
ligheid.
eu'er (eu(e)re, euer) = uw, jullie, van
u, van jullie; e. atter teunb u(w) alter
vriend; eus erttialbeu, eu'erttnegen, um
uwentwege, om uwentwille.
eus erttuiffen
= Eugenius. eugenic, tu.
C,'• ugen', nt.
— = Eugenie, Eugenia.
(*tile, —n = uil, kerkuil; raagbol; er
ift ll. enter ben Strdljen = hij wordt door
iedereen voor den gek gehouden, bespot;
guten na4 %Oen tragen = uilen naar Athene
brengen of water naar de zee dragen = overbodig werk doen; eine g . fangen = de wind
voorin krijgen (eig.).
(ijuitentIneget, In. = Uilenspiegel, schalk,
grappenmaker.eutenfOlegetei', —, —en =
grappenmakeril, guitenstreek.
= Eumeniden, Erinnyen,
enetti'beit,
ttt
Furien.
eutturb', nt. —en, —en = eunuch, gesnedene,
opzichter in den harem.
.. men = euphemisme,
(ft0i)enti4litu4,
verzachtende uitdrukking. eupt)emiltifri) =
euphemistisch, verzachtend, verschoonend.
eutitionte', to. — = euphonie, welluidendheid.
eupt)o'nifif) = euphonisch, welluidend.
eu'rerfeit4 van uw kant. eu're4gteiMen =
uwsgelijke. eu'rettialtien, eu'rettuegen, nut
eu'rettullien = uwentwege, om uwentwille.
eu'rige (ber, bie, bait) = de, het uwe; bc0
&trig = het uwe; bie gurigen = de uwen.
= Europa. europii'cr, tn.
Ojuro'lm, f.
= Euro— = Europeaan.
peesch.
— = uier. eulern, fc0b1. (0.) =
K.u'ter, 1.
melk geven.
=Evatje.
s ba, lv. — = Eva. etecOett, f.
ebatuation', tb. —, —en = evacuatie, ontebaruie'rett, fcbtu. (1).) = evacueeren, ledigen, leegen, uitruimen, luchtledig
maken.
etiangelifr = evangelisch, protestantsch.
ep attgetifts , in. —en, —en = Evangelist.

OrtjaltitOr.

..lien = evangelie;
ebangelium, 1.
g. 91attt)iii = het Evangelie van Matthews.
—, —en = eventualiteit,
Cftentuatitat,
gebeurlijkheid. etnittUaliter eventueel,
als 't geval zich voordoet, naar omstandigheden. ebentueW = eventueel.
Wber = giver.
ebibent' = evident, blijkbaar. ebiben3', lv.
—, —en = evidentie, blijkbaarheid, duidelijke
zekerheid.
Owe! = evoe! (jubelkreet bij 't Bacchusfeest).
ebolution', lv. --, —en = evolutie, ontwikkeling.
od. etur. (far tuer, lure) = Uwe; gtv.
Saieftiit = Uwe Majesteit.
— = open schip met een mast.
Oliver, tn.
eeuwig; ber op* jube = de wane'tuig
delende Jood; auf e. voor eeuwig; Ift e.
fcbabe='t is eeuwig (of verschrikkelijk) jammer. ('tuigfeit, tn. —, --en = eeuwigheid;
in atte g . = bon g . au g . = in alle eeuwigheld , eeuwig en altijd; bat tut er in g . nicbt =
= eeuwig.
in der eeuwigheid niet.
e aft' = exact, nauwkeurig. egaft'beit,
— = exactheid, nauwkeurigheid.
—, —en = exaltatie, overe
geexalteerd.
spanning. egattiert'
„mina = examen; ein e.
Ka'ntett,
een examen doen; ein
madj en, beftetyn
ab=
abneOmen = examen afnemen; ein
een examen houden; burc bcc
Octant
rommen = slagen; beim g . burcValleit =
druipen, afgewezen worden.
excemenllarbeit, iv.; =aufgabe, lv.; :franc,
to. = examenllwerk; -opgaaf; -vraag.
egaminanb i , m. —en, —en = examinandus,
candidaat. (fgaminalor, m. ..o'ren =
examinator. examinie'ren, fctv. (t).) = examineeren.
(fgarrO', m. --en, —en = exarch: stadhouder.
—e = gebied van een
gardjat', f.
exarch, exarchaat.
egceltena', egcettie'reu, eventricitat' 2e.,
= exegese, (bijbel)verklaring.
egegele,
egegeti , m. --en, —en = exegeet, bijbelverklaarder. egege s tifit = exegetisch.
egefutie'ren, fdpv. (h.) = executeeren,
voeren. egefutioni, —, —en = executie,
uitvoering, voltrekking; beslaglegging, arrest.
exefutite = executief, uitvoerend. egefutlibe
od. egefutitYgetuatt,tb.=uitvoerende macht.
egefulor, executeur, deurwaarder. egefuto'rifit = executorisch, gerechtelijk.
= exempel, voorbeeld;
cgem'4iet, f.
rekensom; cut einem an ftatuieren = een
voorbeelrl stellen. egemOtar',1. —(e)b, —e =
exemplaar, afdruk. egempicerifrf), = exemTlarisch, voorbeeldig.
exequatur : toestemttgequaitur, f.
ming, erkenning van een consul.
ege'quien, 43t. = exequien: lijkplechtigheid.
egequie'ren, fcbto. (0.) = executeeren, beslag
leggen op (meubels e. d.).
tien ocl.
%gercillum, geraVtium, f.
..tia exercitie; huiswerk voor de school.
eger3ie'reit, feWv. (O.) = exerceeren. %ger:
Ater'uteitter, nt. = instructeur, drilmeester.
egenierlitat, m. = exercitieplein, -veld.
..to'ren = exhaustor,
extvuiftor, tn.
ventilator, luelitververscher.
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exitteiren,
—e
f.
fcbin. (b.) = verbannen.
egiften3', —, —en existentie, bestaan,
aanzijn; er bat lane geficberte e. = hij heeft
een verzekerd bestaan. egiftettillebingung,
in. = bestaansvoorwaarde. egiftettOerertj=
recht van bestaan. egiften3'=
donna,
(0.)=
=levensvatbaar. egiftie'ren,
bestaan, zijn.
egftufib' = exclusief, uitsluitend, in afgesloten
kring levend. egrtufi'be = met uitsluiting
van. Oxftufitittat', tn. — =-- afgeslotenheid.
egroutmuntiation', tn. —, —en excommunicate, kerkelijke ban. egtommunt3ie'rett,
fcbtn. (tj.) = excommuniceeren, in den ban
doen.
OxfurW, tn. —6, —e = excursus, afdwaling,
toegevoegde verhandeling. ftfttrfion',
—, —en = excursie, uitstapje.
ftutatrifutation', in. —, —en = schrapping
van de lijst (der studenten). egmatrifutie'rett,
fcbtu. (b.) = van de lijst (der studenten)
schrappen.
erobtO, m. — = exodus, uittocht.
exorbitant' = exorbitant, overdreven.
egorcifte'ren 2c. fieb: exora...
bia u. bien = exorOgorbium,
dium, inleiding.
egor3ifie'rett, fcbtn. (b.) = exorciseeren, van
den duivel bevrijden. exor 8Wintu, nt. =duivelbanning. egor3ift, m. —en —en =
exorcist, duivelbanner.
egote'rifer, nt. — oningewijde, exotericus. egote'rifit) = exoterisch, voor oningewijden verstaanbaar.
egolifrO = exotisch, buitenlandsch, uitheemsch.
egtianfion', —, —en = expansie, uitzetting, spanning. egtianittr = expansief, uit= spankracht.
zettend. %Oanftb'fraft,
exPatrite'ren, fcbtn. (b.) = expatrieeren, uitzetten (uit het land).
egOebient', in. —en, —en = expediteur.
egOeble'ren, fcbin. (b.) = expedieeren, afzenden, wegsturen. expebition', tn. —, —en =
expeditie, wegzending, expeditiekantoor, goederenvervoer. egOebilor, m. ..to'ren =
expediteur.
e •pertment', f. —(e)t, —e = experiment, proef.
proefondervinOerimentnilAtilif, tn.
delijke natuurkunde. egperintentie'ren, fcbin.
experimenteeren, proeven nemen.
(tj.)
egOert' = ervaren; ber exPerte = de expert,
deskundige. (fgOerti'fe, tn. —, —en = expertise, onderzoek door experts.
egOttration', —, —en = explicatie, verklaring. eg3tt3ietrett, febtti. (b.) = expliceeren,
uitleggen.
tobie'ren, fcbin. (1.) = ontploffen, springen.
r
ftlg ojion', —, —en = explozie, ontploffing. egOttifitY = licht ontploffend.
ontploffingsstof. egptoithlaut,
ftoff, m.
= ontploffingsgeluid, scherpe medeklinker.

e

end.

egOtutent', tn. —en, —en = exponent.
egPottie'rett, fcbiti. (b.) = uiteenzetten, verklaren; blootstellen, ten toon stellen.
egtIort', tn. —0; egliortation', —, —en =
export, uitvoer. egOort'llgefebilift, 1. od. :ban:
bet, m. = exportzaak of-handel. eglaortie'rett,
fcbtv. (b.) = exporteeren. egprefr = expres,
opzettelijk, afzonderlijk; ber expreffe
de
afzonderlijke of bijzondere bode. egpreffib'
expressief, vol uitdrukking, veelzeggend.
emtifit' = exquis, uitgezocht, uitgelezen.
ftant', tn. —en, —en = expectant, iem.
CtgfOe
die uitzicht heeft op een betrekking, aangewezen persoon, candidaat.
..to'ren = extirpator,
egftirlia'tor, In.
werktuig om 't onkruid uit to roeien.
extaje = efitafe.
egtentPurale, .. fin od. lien = extemporale, werk voor de vuist, proefwerk.
egtent'pore = voor de vuist, onvoorbereid.
egtentlmie'ren, fcbIn. (1.) = improvizeeren,
voor de vuist spreken, schrijven, vertalen.
[ertern, fcbtv. (b.) = plagen.]
e tern' = extern, buitenstaand, vreemd; bet;
gterne = de externe, hij, die buiten de inrichting woont, die hij dagelijks bezoekt.
externat', T. —(eA —e = externaat, dagschool.
egtinfteur, m. —e = extincteur, blusscher, bluschapparaat.
ertra = extra, bovendien, bijzonder; mit ift
beute nidjt Rana e. = ik voel mij vandaag niet
heel lekker.
extrair, m. —(eA —e = extrakt, uittreksel;
e. m. u.1. = extract, aftreksel. extrcetteut4,
m. nei u. .. neer = extraneus, iem. die
van buiten of examen komt doen.
qtrabanant' = extravagant, buitensporig.
ttgtrat utgan3', —, —en = extravagantie,
buitensporigheid. egtrabagie'ren, 1cbtn. (0.) =
buitensporig doen.
eglraaug, m. = extratrein.
egtrent' = extreem, uiterst, dringendst. ex:
teen', f. —e = uiterste, hoogste graad,
overdrijving; bie extreme beriibren fidj = de
uitersten raken elkaar. extreutitiit', tn. —,
—en = extremiteit, uiterste einde, hoogste
nood; extremitiiten = uiterste ledematen,
handen en voeten.
nt. —en, —en = balling.
K3eften3', tn. —, —en excellentie. ex3et,
tie'rett, fcbtn. (b.) = excelleeren, uitmunten.
Onentrir, tn. — = excentriek, stuurschijf.
men'trifit = excentriek, uitmiddelpuntig,
afwijkend, overspannen. ementrialtat,
--, --en = excentriciteit.
egyOtioni, tn. — , —en = exceptie, uitzondering, tegenwerping. metitiottell' = exceptioneel.
eg3erpte'ren, febni. (b.) = excerpeeren, uittreksel maken. K3er4t', f. —(e* —e =
excerpt, uittreksel.
—e = exces, uitspatting.
enefr, in.
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a, f. = F; (ntuf.) f, fa; F-bur = f-majenr;
F-inott = f-mineur.
= fotgenbe Seite, volgende bladzijde.
= fabel, sprookje, verzinsel,
qa'bet,
—,
praatje. ,aa'betbirOter, in. = fabeldichter.
;abetei', —, --en = fabel, verzinsel.
falieft)aft = [inythologisch, dichterlijk]; fabelachtig, ongeloofelijk. ata'beitanti, f. = land
v. d. sprookjes, fabelachtig land. awitielle4re,
= fabelleer, mythologie. fa'beln, fcbin.
(1;.) = verzinnen, fabels vertellen; onzin
= verzapraten, ijlen. aa'betrantinfung,
meling fabels, bundel f. actlief fstutieb, =
samenflanser v. fabels, fabelfabrikant. aasbet=
Welt, Yu. = fabelachtige wereld of tijd.
actürlf, —, —en = fabriek. 4abr-trani',
10. —en, —en = fabrikant. aabrtt'arbeiter,
In. = fabrieksarbeider. aabrifar, f.
—e = fabrikaat. admiration', —, —en =
fabrikatie, bewerking. atabrifs befitKr, m. =
eigenaar van een fabriek, fabrikant. aabrir:
nefitiift, f. = fabriekszaak. aabrit'fi err od.
:in4aber = aabrithefiter. fabrihnifflig =
fabriekmatig, machinaal.
aabriflutarre, W.; :ort, nt.; :preW, m.;
f. = fabrieksil:ftabt,
:Ware, W.;
merk; -plaats; -prijs; -stad; -goed; -merk.
fabrige'ren, fcblv. (b.) = fabriceeren.
aabutift', in. —en, —en = fabulist, fabeldichter.
aca'be, fieb: aaffabe.
a'ce (spr.: faasse), to. —, —0 = vooraanzicht;
en f. = en face, van voren gezien. aacerte
(spr.: fasette), —, —n = facette: geslepen
oppervlakte. facettie'ren, fcbin. (b.) = met
facetten slijpen. facettiert' = netvormig.
aarb, f. aii*r = vak, gevlochten waterkeering, muurvak; unter act u. a.= anderdak; Zacb it. a. =. huisvesting; yak (v. een
kast, bureau); yak, tak (v. handwerk, kunst,
wetenschap); [6u aacb e fommen = tot een
eind komen, klaar komen] ; ein Scbneiber bon
a. = een kleermaker van zijn yak; bci
fcbtiigt nidjt in mein a. = dat behoort niet
tot mijn yak of ressort; ein gnann bon a. =
een man van het vak.
aacirbilbung, lo. = vakonderwijs. anc4'bogen,
in. = hoedenmakersboog.
fcbiro. (b.) = waaieren, met een
waaier koelte aanbrengen, zuizelen, blazen,
aanblazen.
jfalten, fcbiu. (0.) = aanblazen, aanwakkeren,
ontsteken].
— = waaier. fa'djerartig =
aalt er,
als een waaier, waaiervormig. fiviterfiirmig =
= in vakken of
waaiervormig.
= waaierhokjes verdeeld. adltertitacii er,
fabrikant.O.) = waaieren.
=
waaierpalm.
erpainte,
aaA
algefOrter, ut. = vakgeleerde. aciOne.:
no fe, m. = vakgenoot. act Ontann, =
vakman. aaM'orbitung, iv. = indeeling,
classificatie.
ail0fer, fieb: ecbfer.
Jtubiunt, f.; :unterrir4t,
aadrifibule,
-studio; -onderwijs.
in. = vak

aatteneib.

farbloeife = vaksgewijs. aar4loeri, f.
vakwerk , paneelwerk.
= uitkomst, som.
f.
= fakkel, flambouw, toorts.
ac'tef, iv. —,
ac'rellibeteucf)tung, to.; lagb, to.; :tinter,
nt.; :milt
= fakkel schijn (of -verlichting);
-jacht; -looper; -muziek.
facletn, fcbib. (b.) = flakkeren; er om been
draaien, talmen, complimenten maken; er
facfeft nidjt = hij gaat recht op zijn doel af.
:triziger, m.;
aacletlfc4ein,
:tan3,
m. = fakkelligloed, -dans; -optocht.
faconnie'ren, fcbib. (b.) = fatsoeneeren.
= draadje.
ablten, f.
fain = laf, flauw, onnoozel, stem; fabe?,
Beug = flauwiteiten, onnoozele praat.
= draad(eig. en fig.),
_?„ aliben,
aa'ben,
vadem, vaam , vezel ; ber a. gebt ibm cat od. er
bertiert ben a. = hij verliest den draad (van
het gesprek); ber a. ber Oebufb rent ibm =
zijn geduld is op; !duet/ guten
an einem
faffen = geen goed haar aan iem. laten; ben
a. Wieber aufnebmen = weer opvatten; a.
fcbtagen = de schering in orde brengen; op
elkaar rijgen ; fig. voorloopig in orde brengen,
uitpluizen. fa'beniOnticb, fa'benfiirtnig =
draadachtig, -vormig. fa'bennerabe, =
regelrecht op 't doel, ronduit. aa'bengelvefie,
1. = draadweefsel, webbe. aaibennotb, f. =
draadgoud. aabenVtiter, m. = draadhouder
(v. een haspel). aa'benbo13, f. = vaamhout.
fa'benfc4einig = kaal, tot op den draad afgesleten. fa'bentveffe = draad voor draad;
bij de vadem.
—, —en = flauwheid, fllauwiteit,
aabVit,
laf heid , smakeloosheid.
— = draadje.
f.
= Fafnir (een draak in de
aatnir, in.
Noordsche mythologie).
—e = fagot, basfluit.
aagoa, 1.
aanottift, m. —en, —en = fagottist.
= teef.
aaly,
[falytt, fieb: fangend
= in staat, bekwaam; er ift feine?,
Oetruge, f. od. su feinent Oetruge f. = tot geen
bedrog in staat. ad'Oigiett, —, =
bekwaamheid, vatbaarheid, geschiktheid, talent. aa'41gfeWlyi4gont, 1. = diploma van
bekwaamheid.
fejt' = vaal, grauw, taankleurig; kleurloos;
[einen auf fablem $ferbe ertapPen = iem. op
een leugen betrappen.] actiWintitb, f. =
vaalkleurige ertslaag. aa4Ver3, f. = grauw
kopererts.
fa4I'llgeth: :gran, :rot = vaalligeel, -grijs;
-rood.
vaantje; vodje van
—
aii4n1ten, 1.
een japonnetje.
fabtt'ben, fcblv. (b.) auf einen = (poti3eititterfeW)
iem. vervolgen, loeren op, opsporen, najagen.
iOn'briit, fief): idbnricb.
a4'ne, —, = vaan, vlag, vaandel, banier,
wimpel, dundoek, vendel, baard (einer Heber);
pluim (eine," oaf en); vod van een japon; bie
de roode vlag uitsteken.
rote a. aufftecfen
= eed van trouw aan de vlag,
anfritetteib,
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antritenfturOt, in. = desertie. fairnenfliir0=
tig = gedeserteerd, voortvluchtig uit het
leger.aafrnenjunter, in. = aspirant-vaandrig.
standjaardjonker, kornet. aantenfrOutieb,
m. = hoefsmid bij de cavallerie.
(od. :ito(f), 111.,
actfrnenilfrOu4, nt. ; ;Range,
=
;
m. ;
vlaggellschoen (om de vlag to dragen); -stok ;
vaandeldrager; -wacht; -wijding.
fabltentveife = bij vendels.
,aiOn'tein, 1. —4, — = vaandeltje, wimpeltje;
vendel. 5iibiericO, tn. —(e)d, —e = vaandrig.
RiiOn'erlOOreffe, iv. = opleidingsschool
voor vaandrig.
act4Vbabn, = spoorweglijn. fafWbar, =
berijdbaar, bevaarbaar. wa br'barieit, iv. =
berijdbaarheid, bevaarbaarheid. aafir'betrieti,
nt. = verkeer ; exploitatie van een (spoor)weg.
aOr'butk f. = dagboek van de mijnwerkers.
al)rbauttn, m. = rijweg, straatweg.
= gevaar; list.
—
aiifirlse,
Ware, — —it = pont, veerpont; 't veer.
fah'ren, ft. (i.) (bu fOrft, fOrt; fubr; fabre!
gefOren) gaan, varen , rijden , zich bewegen ,
een plotselinge beweging maken, schieten;
in einem ecWe f. = in een schip varen; gen
timmet f. = ten hemel varen; our (Otte f.
ter helle varen; f. taffen= laten varen, opgeyen, laten schieten; einen ,.5`rrtum f. taffen =
van een dwaling terugkomen; fabre ivtibt =
tebeivobt; in einem eagen f. = rijden; mit
biereit, mit fecbfen f. = met de vier, met de
zes rijden; mit ber qifenbabn f. = met het
spoor rijzen; fimaieren f. = een rijtoer doen,
uit rijden gaan; Scbtitten f. = sleetje rijden;
in bie %rube f. = in den mijnput afdalen,
ten grave dalen; in bie jdtje f. = opspringen;
au4 ber taut f. = uit zijn vel springen; eine
Stuget fttbr ibm burcb ben 2eib = een kogel
doorboorde zijn lichaam; ber 04 fubr in ben
taunt = sloeg in ...; emit Webattfe fubr ibm
burdj ben kupf = schoot door zijn brein; out
bent 0ette f. = uit 't bed springen; ba4 Veffer
Turf) ibm and ber ,t.anb schoot hem uit...;
einem in bie ,acre f. = in 't haar vliegen;
einen ilber4 %taut f. = iem. aansnauwen; Yule
Gift bu babei gefabren?= hoe is 't je daarmee
gegaan? gut [incibt], fcbtecbt, Tibet ber etiv. f. =
goed, slecht bij lets varen. — (b.) = Steine,
Saren) rijden, vervoeren; einen itber ben
to f. = iem. over de rivier zetten; bie
$ferbe Iu ecbanben f. = bijna dood rijden;
biefer eagen fiibrt ficb gut = deze wagen
rijdt goed.
fah'rent• = dolend, reizend, trekkend; fabrenber
,Vebrer = rondtrekkend, ambulant onderwijzer;
fatyrenbe = roerend goed. aa4Vgaft,
in. = passagier, reiziger. aabrigetat f. =
wagenafdeeling, coupe. aaiWoetb, i.--vracht;
prijs voor een nit. act.,fregeletfe, = wagenspoor. fairrig = beweeglijk, onrustig, gejaagd, haastig, onvast, ongeregeld. aithrifaillt,
in. = veerschuit, pont.
abr'falgte, m. = mijnwerkerskap of -pet.
ado'farte, kaartje, biljet. =
slordig, achteloos, onverschillig, zorgeloos,
nalatig. Rabrifiiiligfeit, to. = slordigheid,
achteloosheid, zorgeloosheid. aabrIeber, 1. =
lederen voorschoot v. d. mijnwerkers.
tD. —, —en = gevaar.
= veergeld. fafieW = doela -VW it,
loos, zonder reden. adtwutann, in. —4,
to. --,
.. leute veerman, schipper.

—le; aa4r1tW, f. —fed, —fe = roerende goederen, meubelen, meubilair. atOrttWgentetit=
fitaft, iv. -- = gemeenschap van goederen.
aa br'O tatt, nt. = spoorwegdienst; bootdienst.
fa4r'Plattntaffig = volgens tabel, geregeld.
Rafir'OreW, m. = vracht(prijs). aabr'rab,
f. = rijwiel, frets. Rarfirlthath
,t, iv. = ingang
v. d. mijnput. aaor frocht, nt. = kaartje,
biljet (op spoor of boot). RaOr'f(tiff, f. =
veerschip, pont. Rilfglell, f. = veertouw,
aaOrjeffet, m. = rolstoel. aalg'itraffe,
in. = rijweg. aaOri ftuOt, m. = rolstoel; lift;
leidekkersstoel.
act4rt', iv. —, —en = vaart, tocht, reis,
wandeling, rit, rijtoer ; rechte weg; ingang in
een mijn. RaOr'tage, tn. = tarief (iiir
Zroidifen u. et.).
aiiii r'te, in. —, —It = spoor (bee eitbe4);
einen auf bie ridjtige . bringen =iem. op het
juiste spoor helpen. aa 4ritenotart, in. =
tityrptan.
aaiW inaffer, f. = vaarwater; in feinent .
fein = in zijn element zijn. aaboueg, nt. =
rijweg. aabr'ininb, in. = gunstige wind.
RaOr'A eit, tn. = duur v. d. overtocht. antir':
ettg, f. = voertuig, vaartuig.
wataittett, 43t. = faecalien.
[falein, fitin. (.) = talmen].
aalir, m. —4, —e u. —4 = fakir, bedelmonnik.
affi'mlle, 1. —(d), —4 = facsimile, afdruk.
aita'ne (spr.: faktaazje), in. — = paketbestelling. Raftion', iv. —, —en = factie,
politieke partij. fan-tilt = factisch, feitelijk,
werkelijk, in 't wezen van de zaak, inderdaad. fafstitib = factitief, causatief. watitor,
m. —I, .. to'ren = factor, bestuurder, opzichter,
vermenigvuldiger; hoofdpunt. aattorer, to.
—, —en = faktorij ; nederzetting. Raftolunt,
f. —(d), —4 = factotum, helper in alles,
rechterhand. atititunt, f. —(d), ..ta = feit.
aafturla), tn. —, ...ren= factuur, warenrekening. aartur'buck T. = factuurboek.
fafturie'ren, fcfP-u. (.) = factureeren, een
factuur opmaken.
Rafuttiit', tn. —, —en = faculteit. fauna::
titr = facultatief, vrijgesteld, niet verplicht(end).
fait = faV. aatibe, iv. = izabelkleurig Of
vaalgeel paard, izabel.
[aailiel, iv. —, —n = falbala, geplooid boordsel.
fiilibeltt, ictu. (f).)= met falbala's versieren].
Rater'ner, nt. —d, — = Falerner (inwoner
en wijn van Falerno).
aaffau'ne, iv. —, —it = veldslang, dubbel
falkonet (oud soort geschut).
Ralik, nt. —It, —It = valk; veldslang.
Raisfenllauge, f.; =belie, to.; =Wirt, nt.; Oattbe,
iv. = valken li oog (en -blik); -jacht; -bilk; (-)kap.
—e = valkenier.
(Mettler', nt.
allenterbau, f. = valkenhuis of -hof.
allettlerilfunft, iv.; :tafrfje, Iv. = valkeniers kunst ; -tasch.
Rallenlliagb to.; :lager, lit.; jappe, lu. =
valken Iljacht ; -jager ; (-)kap.
Rallenver4t, f. = valkenrecht, wat den valk
bij de jacht toekomt. aalitentukirter, in. =
valkenier. ataft'ner, nt. —d, — = valkenier.
actifiterei', tn. —, —en, = valkerij, valkenhof.
aationett', f. —(eA —e = falkonet, kleine
veldslang.
I. watt, nt. —(e)d, gaffe = val, 't vallen, ondergang, naamval, geval, [gelegenheid, moge—d,

1

II

anti.

187

lijkheid, staat]; (beg eaffer,) verval; tu aatte
fommen = vallen; Anal u. a. = plotseling,
opeens, op stel en sprang, op slag; beften,
fd)timmften aatte, = in 't beste, ergste geval; eintretenben od. borfoinntenben aatt?, =-als 't geval zich voordoet of er toe ligt;
niitigen aaU od. lot watt ber 91ot = in geval
van nood of des noods; auf jeben od. auf affe
atfe = in alle geval; bat ift gerabe mein a. =
dat is juist iets voor mij, van mijn gading.
= val, kardeel, hijschII. arm, 1.
touw, draaireep.
fairbar = velbaar, geschikt om gehakt te
worden.
nt. = valhek, sluitboom.
to.
Rainbeit, f.; :brett, 1.;
bijl; -deur; -brug.
aatle, iD. —n = val, knip, valstrik,
[deurklink] ; einem eine a. ftettett = iem. een
strik spannen; in Me a. gebeu = in de val
loopen, er in loopen.
fallen, ft. (f.) (bu fiftift, er fief; fiete;
fate! gefaften)=vallen. dalen, zakken, sneuvelen, omkomen; ein fort f. taffen = een
woord laten ontsnappen of vallen; bie an=
ftage f. taffen = laten varen; [auf bie &rbe 1. =
vruchteloos blijven, geen gevolg hebben];
, ur l rbe 1. = op den grond vallen; in bie
agfcbate od. ink Oeinicbt f. = wegen, van
invloed zijn; fattenbe Sucbt = vallende ziekte;
er ift nicbt auf ben Aopf gefaUen = hij weet
zijn weetje wel of hij is niet van gisteren;
er ift nicb auf ben TRunb gefatten = hij is niet
op zijn mondje gevallen; ber q3rei =
valt of daalt; ber to f fattt einen Meter auf
bie Vette = heeft een verval van een meter
op de mijl; emu eeg, eine ifettbabn fiittt =
belt (af); einem tu ailten f. = iem. te voet
vallen; einem in Vort od. in bie 91ebe f. =-iem. in de rede vallen; bent lferbe in bie
Biiget f. = in den teugel grijpen; in bie
9lugen f. = in 't oog vallen of springen;
eine 't.bicbctft fiittt an einen = valt iem. toe;
einem tur ?aft f. iem. lastig vallen; it0
Oriine f. = naar 't groen zweemen; Citern
ftittt auf ben 2. Wprit = Paschen valt op den
2den April.
fallen, fcbin. (b.) = vellen, neerslaan, uitspreken; ein tot f. = een loodlijn neerlaten.
aaft'llfenfter, 1.; :Ratter, f.; :Refer, f.; =gnaw,
tn. = valllicht (valraam); -hek; -wet; -luik
(of -kuil).
faltie'ren, fcbin. (00= failleeren, failliet gaan.
betaalbaar; f. iberben = vervallen.
—e od. aalliffentent (spr.:
Atafitment', 1.
faillissement, bankroet.
f.
= failliet, bankroet. •attiti , m. —en,
—en = gefailleerde, bankroetier.
:faith, = valo klep (-luik);
an' itap0e,
-klink.
aall'meifter, nt. = vilder.
WairreeP, f. —(e)t, —e = valreep.
t4114 = ingeval, voor 't geval dat, indien, als.
alt'f firm, nt. = valscherm, parachute.
nt. = valstrik; einent aaftftride
team = iem. (val)strikken spannen. aalrfuott,
in. = vallende ziekte. = epileptisch, aan vallende ziekte lijdend.
in. = valdeur, -luik.
aiitifuna, to. —, —en = het vellen.
faffri) = valsch, onecht, onjuist, verkeerd,
onoprecht, boos, boosaardig; (bon beffteinen,
i)aaren, Viinten, blemid)ten, llitterfcbriften,

anal.

$ropbeten) valsch (= onecht); (bon einem
3eugni, 2icbt, bon Scbam, Stott) valsch
(= onjuist); (bon eitter 9-tacbricbt, ffteinung,
Scbreibung, Vtuqpracbe) verkeerd; (bon einem
Veiticben, bon bent $5erten, ber uncle, torten)
valsch (= onoprecht); emit fatfcb0 Oeficbt
fcbneiben = een valsch, boos gezicht zetten;
einen f. ntacben = boosmaken; valsch
ren, fingen); verkeerd (berftebett, urteitett,
fdj reiben, recbnett). aafftt, m. od. f . = -valschheld. fal'fr4ett, fcbtn. (b.) = vervalschen.
adtiftter, = vervalscher, falsaris.
falf4glattbiR = kettersch, onrechtzinnig.
aalfeWbeit, —, —en = valschheid,
trouweloosheid, dubbelhartigheid, verkeerdheid. falfOlicb, falfrlytiMertueife = valsche= valsche munter.
ljk. aalfOntiin3er,
—, en = vervalsching, nageaiivfronna,
maakte waar, valschheid, het vervalschen.
—e = fausset, kopstem.
actifett', f.
faffificie'ren, fief: fatfifitieren. 1.
—(e)t, --e = falsificaat, vervalscht artikel,
vervalsching. faltifi3te'ren, fcbiv. (b.) = falsificeeren, vervalschen. aatifunt, f. —(b),
.. fa = falsum, opzettelijk bedrog, vervalsching, schriftvervalsching.
— = vouwtje, plooitje,
aalti ttett,
rimpeltje. aatite, in. —, = vouw, plooi,
rimpel; bie Stint in aatten *ben = 't voorhoofd fronsen. fallettt, fcbin. (b.) = plooien,
vouwen, fronsen. feten, fcbtn. u. ft. (b.) (fat,
tete; gefattet u. gefatten)=vouwen,opvouwen,
samenvouwen, in elkaar leggen, plooien,fronsen. aarteniteib, 1. = kleed met plooien.
fallenlo4 = zonder plooi, vouw of rimpel.
fartenreir4 = vol_plooien, vouwen of rimpels, rijk-geplooid. atetettrod, m. = geplisseerde rok. [aati tenfelilag] = watitentourf,
= plooiing van kleederen, behangsels enz.,
draperie.
vlinder, kapel.
—
aaller, tn.
fartig = geplooid, gerimpeld.
aat 3 , m. —0, —e = voeg, groef, keep, sponfling; gergel; vouw. aat3'bein, f. = vouwbeen. aa13'brett, f. = vouwplank, vouwtafel,
afstootbank, afstootboom. adoifen, f. =
stootmes, schaafijzer. fat'3ett, fcbin. (b.)
plooien; afschaven, afstooten (ber
haute); inkepen, groeven; gergelen; aucb =
batten. aalOobel, m. = groefschaaf. atata',
mafr4ine, tn. = vouwmachine. atatOiteffer,
m. = schaafmes, (af)stootmes.
— = faam, gerucht.
aai nta,
= familjaar, gemeenzaam. mitt:
—, —en = gemeenzaamheid, faaritat',
miljariteit. In. —, —0 gezin,
familie.aantli fientnarabni4, = familiegraf.
aamiliengtact, f. = huiselijk geluk.
liengut, f. = familie-erfgoed, fidelcommis.
= hoofd v. h. gezin.
ami'fiett4attpt,
nt. = huiselijke kring, familiekring. aamilientebett, f. = huiselijk leven.
amiliettfitt, m. = zetel van de familie.
= erfstuk, familiestuk;
schilderij v. h. geheele gezin. aamistiettbater,
nt. = huisvader. aantilienon, in. = familietrek.
faino4' = fameus, kolossaal, verbazend, prachtig, kostelijk.
Ii = famulus, oppasser,
aa'nutIttO, nt. --,
bediende.
;vane, nt. v.f. —(e)t, —e = fanaal, vuurtoren,
lichttoren, baak, kust- of liavenlicht.
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aanalifer, = fanaticus, dweper, farceur, in. —?,, —e it. ---• = grappenmaker.
ijveraar. faitalifcti = fanatiek, dweepziek. aarin'otrier, ut. = fariensuiker, poedersuiker.

annatWituO, lit. = fanatisme.
= fandango (Spaanaanban'go, at. —
sche dans).
--n = fanfare.
aanfaire, lu.
7Vaita,--(eA atinge = vangst, buit; strik,
net, val; aiinge = tanden (bed T8itbe), klauwen (ber Naubtiere); auf ben a. au4ieben =
op de vangst gam]; bent Ultbe ben fang
gel en = het wild opvangen en doorsteken.
aattglialf, m. = yang- of speelbal.
eifett, f. = jachtspies.
fan'aen, ft. (bu f(!ingft, er fiingt; fing;
tinge; faug(e)! gefangen) = vangen, pakken,
grijpen, vatten, opvangen, verschalken, betrappen; aeuer f. = vuur vatten; bad $utber
laid nidjt f. = 't kruit wil niet vatten; fir4
f. = er in loopen, gepakt worden; ber Nam*
ber Uinb fangt ficb = de rook, de wind stuit,
— = vanger,
slaat neer. aiittiner, at.
jager; jagersmes, hartsvanger. aantrgarn,
= vangnet. aanifuteffer, = jachtmes.
aaitt netb f. = vangnet. aattgjebnur, tv.=
vangsnoev; aana'3a4n, nt. = slagtand.
—e = jongmensch, fat, lafbek.
lant, in.
antafie' 2C. fieb: $bantafie 2C.
iv.
—,
—n
= kleur, verf, tint, kenar'be,
v
merk, drukinkt; ververij ; bie a. bertinbernod.
ivecbiettt = van kleur veranderen, verbleeken ;
a. batten = kleur houden; standvastig blijven;
a. befennen = kleur bekennen (eig. en fig.).
inkttafel (ber Oucbbrucfer).
ar'bebrett, f.
ar'b ebrufje, to. = kleur- of verfbad. aar:
f.
=
ververij.
aiiribe4o13, f. = verfbe4a0,,
hout, campêchehout. aiirlierufe, iv. = verfkuip.
fcbtu. (b.) = verven, kleuren, schilderen; in ber Uotte gefarbt = trouw, onveranderlijk; fir4 f. = een kleur krijgen.
= ineensmelting van
aar'bettab itufung,
kleuren. at aribenauftrag, at. = laag verf,
't opbrengen v. d. verf. aaribentirer4ung,
iv. kleurbreking. ataribenbrett, 1. = palet.
aar'benbruct nt. = kleurendruk. aarlien=
=
= verfdoos. acrbettfijrper,
fatten,
=
kleurgevend lichaam. aar'bentaac,
verflaag. aar'bentetire, iv. = leer van de
kleuren. aar'bentelter, lv. kleurenreeks.
ar'benntifituna, iv. = kleurenmenging.
arliettutiible, iv. = schildersverfmolen.
ar'beninufttet, iv. = kleur- of verfschelp.
, arlienttiiPfiten, f. = verfbakje. far'ben:
reic4 = kleurrijk. aarlieniViet, f. = kleurenspel; kaleidoskoop. aar'ben ftein, =
wrijfsteen; inkttafel. atar'benftift, nt. = verfstift, schilderstift, pastel, kleurpotlood. Jar':
benftufe, iv. =kleurschakeering.aavbenton,
in. = tint. aar'bentocc4fet, nt. = kleuren= kleurenboel.
wisseling. aar'beuluerr,
— = verver. aiirbere-C, iv.
aiir'ber, in.
---, —en = ververij. aiirlierftemte, to. =
ververfmos, orseille. aiir'bergefelte, m.
versknecht. aiir'bertIttW, = verfmos, or= krap, meekrap.
seille. aiiriberate,
= verfzwart.
aiirberfittuar3 e,
aunft, iv. = verversgilde. aiirliejto ff, in. =
verfstof.
far'big = kleurig, gekleurd, bont; ein aar':
kleurloos.
flinty = een kleurling. farbito
— en = kleuring, verving,
iir'bung, tn.
schakeering, tint.
aarice (spr.: Mist)), 10.
--n = farce, grap.

warm, iv. —, --en = farm, hoeve. aar'nter,
in. ---, -- = farmer, pachter, eigenaar van
een farm.
arn, in. —(e),?,, —e = aarnitraut, f. = varen.
a'ro, m. --W, — = vuurtoren.
ar'iier(:Zttfetn), $1. = FarOer(-eilanden).
[aar're, tn. —n, —n = jonge stier.] aiirife,
tv. —, —it = vaars. adrifettratb, f. = vaarskalf.
aafani, nt. —(e),?,, —e(n) = fazant. aafeetteit:
bete od.:iciab, m. = fazantenjacht. Wafa'nen:
10, 1. = fazantenkooi. anfasiten4ok in.,
fatterie', in. = fazantenpark.aafan'il atilt,
m.; =b114tt, 1. = fazantenllhaan; -kip.
acO'cO, q3t. = fasces, bundel (pijlen om een
bijl).
aafc4i'ne, ni. —, —n = fascines, takkebos.
aafiti'nenbeffeibung, iv., :Wert f. = beslagwerk van rijshout, rijswerk. 4afiti'nett.,
uteffer, I. = mes (voor rijswerk).
m. ---., ---e = vastenavond, vastelaa'ting,
fi
avond, carneval = Caftitacbt.
ctrifel, fieb: aa4ifet.
a'fe, m. —, —n = vezel, draadje.
a'fet, nt. —,,, — = teelt, geslacht.
afetel', it% —, —it = zottepraat, gebazel,
domheid. aajeter, m. --4, — = babbelaar,
leuteraar, bazelaar. falel4aft = dom, onnadenkend, lichtzinnig.
aajetbammel, M. = springram. aaje14an4,
m. = bazelaar, leuteraar. aajettotto ft, in. =
dekhengst. faifetia = beuzelachtig, lichtzinnig.
fajetn, fcblv. (b.) = jongen, teelen, fokken;
bazelen, raaskallen, leuteren. aajettrie4, 1. =
fokvee.
aaf er. ferfen, fcbtu. (b.) = uitrafelen.
aajeit
a'fennatft = moedernaakt, spiernaakt.
iv.
--, --it = vezel, draad, draadje.
aler,
iilerMen, 1. ---, -- = vezeltje, draadje.
fasferia = draderig, vezelachtig. fa'fern,
fcbtv. (b.) = uitrafelen, uithalen; flit f. =
rafelen. aajerftoff, nt. = vezelstof.
aa'Thion (spr.: fesjen) in. — = fashion, mode,
gebruik. fa'Thionabet = fashionabel, naar de
mode, fijn,
fa'fig = faferig.
aat 1. aaffe, aaffer =vat, ton, mud, hectoliter; bon a. ben Ooben auOcbtagen od. aue,
ftof3en = het vat den bodem inslaan (eig. en
fig.); bale aa ffer ftingen ni g*, teere beftv map: =
holle (leege) vaten klinken 't hardst.
aatfianb, f. = band, hoepel.
fafrbar = to vatten, begrijpelijk.
aafrbinber, nt. = kuiper. aa ffitio 4rer, in. =
handboor, boor voor het spongat. aafrbutter,
to. = boter in 't vat, tonneboter. ad-kite-It,
f. ---, — = vaatje, tonnetje. anfOcathe,
iv. = duig. actfisbautien4o13, 1. = duighout,
wagenschot.
farfen, fcbtu. (b.) = vatten, grijpen, vangen,
aangrijpen, inhouden, bevatten, begrijpen,
opvatten; ein Bid ink Kuge f. = een doel in
't oog vatten; ficb ein here, f., Out f. = cooed
vatten; in tlotb f. = in goud vatten of zetten;
ber Sae fast 1000 Venfcben = kan ... bevatten; einen Oebanfen in forte f. = in
woorden uitdrukken; einen nticbt4 f. = een
besluit nemen; Zertrauen, Vleigung 3u einen,
Mineigung, einen ,a13 gegen einen f. = vertrouwen in, genegenheid voor, of keen, haat
tegen iem. opvatten ; feften iitif3 f. = vasten
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voet krijgen; Uuret f. = wortel schieten;
einen bet ber G 4 .re f. = op iems. eergevoel
werken; f. = zich herstellen, kalm zijn,
tot bedaren komen; 144 fure, f. = kort zijn,
niet veel woorden gebruiken. aaffer, in. —6,
= vang(bijen)korf.
fetrferfuelfe = bij vaten, bij tonnen. fafifig =
geschikt voor 't vat.
aaffion', iv. —, —en = aangifte (van 't belastbaar vermogen e. d).
fafrlir4 = to vatten, begrijpelijk, duidelijk.
aafribtreit, iv. — = begrijpelijkheid, duidelijkheid.
Ataffreif, tit. = hoepel, band.
aarfung, iv. —, —en = invatting, netting
(eine6 t betfteine6), montuur; redactie, 't onder
woorden brengen (eine6 %ntrag6, eine6 (fiebanfen6) ; kalmte, gemoedsrust; bevatting,
begrip; au6 ber a. form-ten od. bie bertieren =
van zijn stuk raken; au6 bet a. bringen =
in de war, van zijn stuk brengen. aarfutt0::
gabe, :haft, =berittligen, f. = bevattings-, begripsvermogen. faffung,Moil; =
van zijn stuk, in de war, buiten westen.
aattuarett, V. kuiperswaren, waren in
vaten. fattheife = bij vaten, bij 't vat.
aativerf, = vaatwerk, kuiperswerk, kisten.
faft = bijna, haast, schier, ongeveer.
= vaat—,
aafta'ge (spr.: aazje),
werk, kisten.
falten, fc4iv. (4.) = vasten. aa' ften, f. —6 =
het vasten; a., V. (attc4 noc4 aafte unb
aaften, iv.) = vasten, vastentijd. aajtein=
abenb, m.= vasten- of vastelavond. awiten=
fOeite, 4U4Pe, = spijs, soep zonder
vleesch of vet.
aaffitacbt, iv. = vastenavond, vastelavond,
carnaval. aaft'nar4Obruber, in. = zwierbol.
aaffnac40 1 111uftbarreiten, V.; : parr, nt.,
=
1.; =fOur, tn.;
•=1)offe, it).;
vastenavondlivermaken (of -pret) ; -gek (of
-zot); -grap; -spel; -uitgelatenheid; -tijd.
aafetag, m. = vastendag.
= bundel,
aa#,Viet, aafeict, in.
bos, leas.
faittle'ren, faf3inie'ren, fc4tv. (4.) = fascineeren, betooveren.
fatal' = fataal, noodlottig, erg, lastig. data:
IWitt10, nt. = fatalisme, leer van het noodlot.
atati ft', nt. —en, —en = fatalist. aatatitiir,
fataliteit, noodlottige gebeutenis; noodlot.
Rata Morga'na, —, —6 = fata morgana,
luchtspiegeling.
fatie'ren, fttiv. (4.) aangeven (van 't belastbaar vermogen).
aalunt, f. —(6) .. to = fatum, (nood)lot,
aata = lotgevallen.
aatl're (0ert.), nt. —n, --n = fat, modegek,
zot.
fau'r#en, fc4iv. (ti.) - snuiven, blazen, sissen
(ben Ra0en, ailcMen u. ii.).
fault = rot, verrot, bedorven; wormstekig;
lui, traag; faute 3ifc4e = tlauwe uitvluchten;
faute Neben6arten - praatjes voor de vaak;
bie So* ift f. = is niet in den haak, niet
zuiver, is verdacht, er is een steek aan los;
er iegt fic4 auf bie faure Seite = hij leidt een
lui leven; fauter Oaint = luilak. faith:Jar =
aan bederf onderhevig. actuflnit, in. =
vuilboom, zwarte els, spakeboom. actutlicere,
=rustbed.
iv. = vuilbes. aautibett,
—=
aaulliiitte, iv. = rotbak. aiiitite,
verrotting, bederf. faulen, fc4iv. (f.) = rotten,
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verrotten, bederven. fattleit3en, fc4iv- (i.) =
luieren, luilakken, den luiaard uithangen.
attlemer, m. —6, = luiaard, luilak.
aufettaerei', iv. --, --en = luilakkerij,
leeglooperij. fatt'temerifc0 = luilakkig.
anitti fieber, f. = rotkoorts. aant*it, e.
— = luiheid, traagheid. faulig = rottig.
tv. — = verrotting, bederf.
Want',013, nt. = luiaard, luilak. anutitier,
= lui- aard,
--e = faun (Rom. veld- of
7aun, nt.
boschgod). aattitta, nett = fauna,
dierenwereld (v. een landstreek). at-mitten=
Witt nt. = ontuchtige blik.
aauft, --, adufte = vuist; eine a. in ber
Zafc4e ntac4en = zijn vuisten ongemerkt ballen, zich opvreten van nijd; auf (feine) eigene
a. tjanbetn = op eigen hand; bah aft ivie
bie a. auf %uge = dat past (slaat) als een
tang op een varken.
= bank- of handaambeeldje.
aauft'ambofi,
= pondspeer. aatiftibiir4fe,
aanfebirne,
to. = zakpistool. aauffimen, ffic4 in'6 adu itcb en laden = in zijn
vuistje lachen. aauffbegen, nt. = dolk, ponjaard. faitfrbid, zoo dik als een vuist;
er tjat e6 f. t)inter ben C4ren = hij heeft ze
leelijk achter de mouw.
aiini ftet, m. —6, — = mijnwerkershamer.
fauffgraft = zoo groot als een vuist. aaufti=
4anniter, m. hamer als wapen, strijdhamer,
vuisthamer. A,auftitjanbf ituf) , m. = want.
aauftlaittp f, in. = vuistgevecht. aauff:
antpfer, nt. =vuistvechter.aiiniffing, in. =
want; knuppel. aauffpfaitb, 1. = onderpand.
= korte schilderskwast.
iVaitft'plitfel,
aattft'rec4t, = vuistrecht. azauffrienten,
=
tn. = leeren sabelkwast. actu ftliine,
handzaag. aauftlA tag, m. = vuistslag.
m.
--6,
—6
=
fauteuil,
leunstoel.
aautettir,
(ti.) = favorizeeren, befaborifie'rett,
gunstigen. aaborit', in. --en, —en= favoriet,
__,
gunsteling. aabortite, aatiorp titt,
tinnen = favoriete, gunsteling(e).
aa'ge, iv. , —n = grap, klucht; feine aa Ken! =
geen complimenten! aa'genntarri er, =
grappenmaker, vroolijke kiant.
aati en'ce (spr.: faja,se), iv. — = faience,
lateel- of aardewerk, halfporcelein.
aacit.
—e = Februari; hit
aetbruar, in. —6
a. = in Februari.
feitsfett, fc4iv. (4.) = oogsten, inzamelen.
aeit ifer, in. —6, = stek, loot (be6 Reinitocf6).
strijdwijze. ae Mt'boben, m. =
aec4tart,
schermzaal, -school. aeit t'bruber, = bedelend gezel, bedelaar. aer# Vbegen, m. =
schermdegen, floret. ferkten, ft. (4.), (bit
tic:4qt, er fic4t; foctjt, fiAte; fic4t! gefoc4ten) =schermen, (mit ben -iinben) gesticuleeren,
gebaren maken; vechten; (ben ben taanber=
burfc4en) bedelen. aerkter, nt. — 6, =
vechter, schermer, zwaardvechter. eilecirtev.
gang, in. = schermpartij, assaut. aeitster:
= stoot, steak, uitval.
ftreir4,

aeitt'll4antifituk m.; :fun% iv.; =fetIrer (ed.
:ittelfter), m. = schermilhandschoen; -kunst;
-meester.
aeciitVall, in. = scherinzaal, kampplaats,
strijdperk. aecOr fM ute, iv. = schermschool.
f.; 4tu-ttbe, =schermilkunstje,
-les.
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ae'ber, Iv. - , - tt = veder veer, plums, pen,
(spring-, drijf-)veer ; ben out erfennt man
an ben aebern = men kent den vogel aan
zijn veeren; in ben aebern tiegen = in bed,
in de veeren liggen; er bat eine fife a. =
een scherpe pen; ficb mit fremben aebern
fcbmilden = met andermans veeren pronken;
eine a. fcbneiben = een pen vermaken; bie
ergreifen = naar de pen grijpen, de pen ter
hand nemen; einem ettn. in bie a. biftieren =
iem. iets dicteeren. feiberartig = veerachtig;
veerkrachtig. aeberaaie ft, m. = hard asbest.
pluimbal, volant.
aeiberbnit, in.
befen, nt. = plumeau, pluimstoffer. ae'ber:
bett, 1. = veeren bed. aeberbib tf e, tb. =
pennekoker. ael berbuft0, m. (bon iigetn)
kuif, (auf bent Mute) pluim. e'berbede, ro. =
veeren dekbed. fe'berf-a rmtg = ve(d)ervormig. aeberfultfer, m. — = pennelikker.
ae'berfiafen, m. = trekker aan de veer van
een geweer. aeberfi atter, in. = pen(ne)houder. aeber 4 anbet, in. = handel in veeren.
aeiberbetb, m. = held v. d. pen. ae'berut,
in. = hoed met veeren, pluimhoed. fe'beridit =
ve(d)erachtig. fe'berig = beveerd, be- of
gevederd. ae'berfautp f , m. = pennestrijd.
ae'berraftett, at. = pennedoos, -koker.
bertiel, m. = penneschacht. aeberfiffen,
veerf. = veeren kussen. aeiberfraft,
kracht, elasticiteit. aeiberfrieg,
= pennestrijd. feberielAt = licht als een veer.
ae'bertefett, f. = ['t wegzoeken van de
veertjes van een kleed = pluimstrijken],
complimenten, plichtplegingen, omslag; nicbt
biet iebertefer0 macben = niet veel complimenten maken; obne (Wet) aeberte i etth =
zonder veal complimenten. aeberfefer, m. =
pluimstrijker.
fe'berft) = zonder veeren. aesbermatratw,
= springveeren matras. aeberuteffer,
= pennemes. fe'bertt, fcbtu. (tj.) = plukken; de veeren verliezen, ruien; veeren; fin)
= veeren peluw.
f. = ruien. aebero f fi b t,
penneschacht, veeren pen.
aeiberpofe, tn.
Reber/mil, nt. = veeren tooi, vedertooi.
= spleet in de pen. aeiberftictn:
berflmit,
her, = spanner van de veer. Re'beriViet,
f. = lokvogel, jachtvogel, valkenjacht. ae'ber=
fpitw, tn.= punt van de pen. aeber fpute, tn. =
penneschacht. ae'ber ftreit, = pennestrijd.
Reberftrick nt. = pennestreek, haal. ae'ber:
bieb, 1. = pluimgedierte; pennelikkersgilde.
aebertuage, tn. = balans met veer. aeiber:
nt. —n = schuimende jonge wijn.
aebertuftbbret, 1. = klein wild, wild gevogelte. aebertui f cner, m. = inktlap. aeber:
ieiMititng, lo. = penteekening. ae'berAirtet,
m. = passer met veer. ae'berptg, in. =
pennestreek, haal.
ace, ---(e)n = fee, toovergodin. fee(e)tt=
baft = tooverachtig, betooverend, wonder...
acelonlimarmen, 1. ; 4'ataft, nt. = toover11sprookje; -paleis.
ace l on ftfi ci, = feerie, tooverstuk. acei(e)n:
weir, = feeenwereld. aee ( e)rei', aee(e):
rie', tn. —, —en = feeerie.
aegefeuer, vagevuur. aegegetb, f. =
veegloon. feigen, fcbin. (b.) = (bie Straf3e, ben
Scbornitein, bie Oabn, ein cbtuert) = vegen;
keren, (amen Orunnen, einen Graben) schoonmaken. aciger,
= veger, schoonmaker. tegi f euer,
= egefetter. aenifet,
— = veegsel.
1.

aciertag.

aetybe, - n = veete, vijandschap, strijd,
twist. aelybebrie f , m. = veetebrief, oorlogsverklaring.
—n = Siberisch eekhorentje,
aette,
bont.
ado, m. —e = gebrek, fell, fout; misslag;
otjne a. = zonder gebrek, volmaakt; zonder
mankeeren. febrbar = feilbaar.aet*barteit,
= feilbaarheid. ae 4 tibetrag, en. = tekort. ae011titte, tn. = geweigerd verzoek.
efiti btatt,= lage kaart, geen troefkaart.
= mislukt vel druks. act*:
etgbonett,
misdruk. febt'bructen, fd)h).
bruit, m.
verkeerd drukken.
(tj.)
feWten, fcbtn. (fj.) = falen, missen, mislukken,
ontbreken, verkeerd handelen ; Weft gefebtt! =
glad mis! e faun ibm nicbt f. = het kan hem
niet mislukken; 6 febtt mir an bent niitigen
Oetbe od. bc0 Oetb febtt mit = 't ontbreekt
mij aan geld; 6 f. ittebrere Oegettitiinbe = er
ontbreken verscheiden . voorwerpen, er worden ..gemist; febtte tuenig (baron), fo Ware
fit fj efatten = het scheelde weinig, of ik was
gevallen; 6 fann nicbt f., baf3.. = het kan
niet missen of uitblijven, dat ..; ba,?, febtte
nocb gar! = dat ontbrak er nog maar aan;
tna febtt bir? = wat scheelt, wat mankeert
dwalen is menje? ae b ten ift inenicbticb
schelijk.
ler,
in.
=
font,
gebrek,
gebrekae b
kigheid, kwaal, misslag, misschot, niet. aely:
terfrei = zonder fouten. feb ilertiaft = fout,
verkeerd, met fouten, foutief, onjuist, gebrekkig.
aelyter4aftigreit, = onnauwkeurigheid,
foutiviteit, gebrekkigheid. faytertoo,= zonder
een fout. febrfabrett, ft. (1.) = verkeerd
varen of rijden. acov f arbe, tn. (im Starternt. = vergeeffpiet) = renonce.
sche boodschap, loop. aefi tigetiurt, =
misgeboorte. fetit'gebett, unr. (f.) = verkeerd
loopen, misloopen. febl'oreifen, ft. (b.) = een
misslag doen, zich vergissen. aei* griff ,
=
misstoot, vermisgreep. aefo , D ieb, m.
keerde houw of slag. etlit'farte, = lage
kaart, geen troefkaart. etOMiefieit, ft. (b.) =
misschieten; zich vergissen. [ ebt'frblag, tn. =
misslag, verkeerde slag]. febtlAlagen, ft.
(0.) = misslaan; (f.) = mislukken, falen. aehr:
frOtufg, tn. = verkeerde gevolgtrekking. aefir:
fluff, in. = mis schot. aefi t' fto fb m. =
misstoot. febrftt*ett, ft. (1.) = misstooten.
febtlreteit, ft. (fj.) = misstappen. aeOtritt,
m. = misstap.
, en, fieb:
aeon' ,
admit, fieb: aeine.
act, in. —, —en = fee. fent, fcbtn. (tj.) =
betooveren; tegen ziekte, betoovering en wapens door tooverkracht vrijwaren.
= feest, plechtigheid, viering.
eilerer, to.
= rust van 't werk;
aeiierabenb,
umbel% = ophouden met werken. artier=
abenbatotte, iv. = vesperklok. aecrabetitt:
batO, f. = thuis (voor werklieden e. d.).
feterig = werkeloos, nietsdoend. aeVerftang,
nt. = plechtige of feestelijke klank. aeter:
fteib, f. = feestkleed, plechtgewaad. feVer:
= plechtig, indrukwekkend, statig, feestelijk. aetertitVeit, = plechtigheid, feestelijkheid, feest. fei'ent, fcbin. (ft.) = vieren,
verheerlijken, prijzen; rusten van 't werk;
staken. aeVerftunbe, tn. = rustuur, schafttijd; ontspanningsuur. ael'ertag, nt. = feestdag, feest; rustdag.

acitet.
a Wet,
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a., in.
= oordroes,
—,
keeldroes.
feia(e) = laf, lafhartig, flauw; bros.
—,
vijg; einem bie
et*,
aeigen
od. Ineifen = iem. aftroeven, spottend afwijzen.
aei'aenal)fet,vijgappel.
aeill enlItictum, in.; =Watt, 1.; :toffee, m. ;
:Inalb, m. = vijgellbown, -blad;
:forb,
-koffie; -mandje; -bosch.
—, --en = lafheid, lafhartigheid,
aeigioit,
flauwheid. fela'4eraig = lafhartig, bleu of
= lafhartigheid,
bloo. aelcrifi erggreit,
bleuheid.
—e = lafaard, bloodaard.
ciallna, in.
R ettl'hun3e, iv. = vijg(gezwel, -uitwas).
fell = te koop; veil, koopbaar, omkoopbaar.
aell'arbeit, iv. = vijlwerk, 't vijlen. aeir:
bani, iv. = vijlbank.
fell'bleten, ft. (4.) = te koop aanbieden, (uit)venten.
aeUte, iv. --, --n = vijl; geriitifc4tofe
=
doffe vijl; er teat bie tette a. an = hij legt
er de laatste hand aan.
(t).) =
vijlen; ein serf f. een werk beschaven, de
vijl er over laten gaan. aenertgriff, m. =
heft of hecht van een vijl. acilenhatter,
= vijlenkapper.
= klem. aettenhauer,
=
aet'fen4eft, f. = aeitengri ff.
vijler, beschaver.
acit 4 eit, ft). — = veilheid, koopbaarheid,
omkoopbaarheid.
= vijlsel. aeitItoben, in. =
handschroef.
feilifr4en, fc4113. (4.) = dingen, afdingen, marchandeeren. acir fror, in.
= afdinger.
1.
eil'fpiine, V., aeitjtaub,
nt. = vijlsel. aetUftotf,
= handschroef.
1. actin, m. —(e), —e = schuim.
[II. Reim,
—e; ael'tnen,
=
hooiberg, mijt, hoop koren.]
feitt, = fijn (in oaten 2erivenbunOiveifen); bc0
ift nidjt f. = dat is niet aardig; f. artig =
heel zoet.
ceinb, in.
—e = vijand; ber Hife . =
de duivel; einem feinb fein = iem. vijandig
zijn. aein'be&anb, 1. = vijandig land,
rand van den vijand. feinb'fir0 = vijandelijk
(6.
bad feinbf. Beer); vijandig
O. einem
f. gefinitt fein). 1einblAaft, iv. = vijandschap,
vijandigheid. fetnb'frOaftlick :fella = vijandelijk, vijandig. acinbjefigreit, iv. = vijanClaim, iv. — = fijn gehalte.
[delijkheid.
feitt'fii#144 = fijngevoelig, teergevoelig. aein1=
fiOliafeit, -; aein'aefii4t, = fijngevoeligheid. acinige 9 aft, m. = gehalte (bet
gnitnaen). fein'allebriger euc4 = fijngebouwde, tengere gestalte.
in. =
lijne (vlas- of hennep)hekel. aeitv4eit,
—, —en = fijnheid; sluwheid, schranderheid. feinlarnig = flinkorrelig. aeinInaler,
in. = miniatuurschilder. feinintafAig = met
fijne mazen of steken, fijngeweven. fein':
fitntectenb = fijnproevend. acinifrnmeder,
in. = fijnproever, lekkerbek. actiOlietYrijett,
= zoetelief. aettefOiOr, in. = fijnslijper.
aein'autter, m. = geraffineerde suiker.
fei'rla = feierig.
feift = (non tierifc4en nub 1nenic4fic4en Abrperit
unb kiirperteiten) vet, omvangrijk. iv.
— = vetheid, zwaarheid. feliftett, 1c4no. (4.)=
vetmesten.
aeisitiofelt,
=
= `"&ifte. aeift'3eit,
jachttijd.

aetbitieg.

fel'Kett, fc4tu. (4.) = grijnzen, grijnslachen.
ael`bel,
od. In. —, —it = katoenfluweel, pluche, trijp.
— = wilg.]
Ratter, m.
aelb, f. —(e* —er = open vlakte, veld, akker,
gebied, slagveld, vak, paneel; Her a. ge4en =
naar buiten gaan, buiten wandelen; bad ftefjt
nod) in ineitem aetbe = dat is nog ver af,
hangt nog in de lucht; eine %rime ink A.
Itetten = een leger te velde brengen; bc0 a.
betjatten od. bef)aupten = het veld behouden;
bad
xiiumen = het veld ruimen; ink
ritcfen od. au B'etbe aieben = te velde trekken.
aelb'il altar, m. ; 4tOotliefe, :arbeit, ;
:arbeiter, m. = veldllaltaar; -apotheek; -arbeid; -arbeider.
aelbliarfer, = bakker in 't leger. aelb':
batterie, iv. = veldbatterij. actbibau, m. =
akkerbouw, landbouw. aelbibintte, = sjerp.
aelb'blume, Iv. = veldbloem. actb'boipte,
= tuinboon. aeibibieb, m. = akkerdief.
aelb'bienft, m. = velddienst. felbein' =
door de velden, het veld in. aetb'erb fe, =
gewone erwt.
= veldflesch.
ct4nenftuc4t.
Mellrflurfit, iv. =
fa4nenftitc4tig.] aelb lrebel, nt. = baltit
dadige beschadiging van wat te velde staat.
elb'aefiiiget, = veldgevogelte. aethigeift:
nt. = veldprediker. aeib'neriit, f. =
akkergereedschap; oorlogstuig. felb'aererOt =
kundig ((3iiger).
aellY gefttrei, I.; qtefrhiitl, T . ; = g etvii(0, f. =
veldt' geschreeuw; -geschut ; -gewas.
aelb'graben, nt. = greppel. aetb'grifie, =
= opper
veldkrekel. aellYbau lgann,
ut
bevelhebber. aelb f b err, nt. = veldheer. aelb':
iutjn, f. = veldhoen, patrijs.
m. = veldwachter. aenbutte,
I-n. = veldhut,
y
legerhut, barak. m. = jager (op
klein wild); koerier; jager (militair). aetbi:
langei, iv. = kanselarij te velde. aelbleffet,
m. = veldkeuken.
10. = veldketel.
raelbs tiintutel, nt. = wilde komijn. aetbstager,
1. = kamp.
m. = veldlatuw,
veldsla. aelbitaaarett, f. = ambulance. aeib':
= veldgrens; gemeentegebied.
mart,
aettrIttarfr011, m. = veldmaarschalk.
=
veldmuis. aelbliteffer, nt. =
inau4,
landmeter. iv. = politiemuts.
aeltentufli, iv. = veld- of krijgsmuziek.
aelbittaltbar, m. = landbuurman. aelb':
00113ei, Iv. = veldpolitie, legerpolitie.
aelbiosi, tn. = veldpost. aelb lioftaint, f. =
postkantoor te velde. aelb'prebiger, m. =
veldprediker. [aelbipropft, m. = kapitein= veldrat.
geweldige.] actlYratte,
= landrecht, akkerwet. aelbtuf,
reMt,
= veldsla.
m. = veldkreet. aelblaiat,
aelb'fMaben, iv. = schade (aan de akkers
door 't onweer). aelb'fitanae,
= veldschans. [aelb iftter od. :frterer, m. = veldscheerder, chirurgd aetti l* itc4 e,
=
vogelverschrikker. aelb lAtaitt, Iv. = veldslag. aelbjefi lattae,
= veldslang (kanon).
elbjc4rether, in. = regimentsschrijver.
R elb'fftii$,m.=veldwachter.aelbjr4h/ainin,
m. = paddestoel. actb' fO at, nt. = veldspaat.
= ganzevoet. aellYftein,
aelb'fOinat,
no. = grenssteen.
m. = vouwstoel.
aetblitru0O en, 431. ; :tuadie,
:thastter,
= veld II troepen; -wacht; -wachter.
aeiblnebei, nt. =sergeant-majoor, (adjudantonderofficier). aelblveg, nt.
landweg.
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aennuiere,
= veldwikke. actviviefe,
= akkerweide. aeftvivinbe, iv. = akkerwinde. aetbluirt fM aft, iv. = landhuishoudkunde. aellY3efiten, = veldteeken, standaard. aeibleng, 1. = oorlogstuig. aeltv3eng::
mailer, tn. = generaal van de artillerie.
aellquq, nt. = veldtocht.
erge,
---, —n = velg; omgeploegd land.
fagen, fcbiv.(O.) = velgen; omploegen.
ergett4auer, nt. = wagenmaker.
ell, f. --(e)6, e = vel, huid, vlies; er Oat
4ein
bicte6 = hij heeft een dikke (harde)
huid; einem bah . Her bie COren 6ie4en =
iem. het vel over de ooren halen; einem ba6
gerben
iem. op zijn huid komen, afrossen ; e6 fist mit noc0 6iviicOen
unb teif dj =
ik ben nog niet vast besloten.
— ,6, —t' = fellah (landbouwdrij;Vella),
vend Arabier).
aettliereiter, nt. = leerbereider, leertouwer.
aetreifen, f. —6, — = valies, reistasch,
ransel, brievenzak. aelfeifen O terb, f. = pakpaard (dat de brievenmaal draagt).
aetottie',
= felonie, ontrouw, arglist,
verraad.
acf4, m. en, —en = rots, rotssteen, steun.
aeWart, iv. = rotssoort. aets“itort, nt. =
rotsblok.
acti f en, nt.
-- = rots, rotssteen. aeljen:
abtjang, nt. =rotshelling. eijeitberg, in. =
rotsberg. aetjenbtocf, m. = rotsblok.
fenbort, nt. = steenbok. fetifenfeft = vast
als een rots, onwankelbaar, onwrikbaar. act':
fenfefte,
= rotsvesting. cvet'fenfiAre,
= rots- of bergpijnboom. aajengebirge,
f. = Rotsgebergte. aeljengrunb, m. =
rotsharde grond(slag), dal tusschen rotsen.
aelifett4atbe, = steengroep, steenhoop;
zachte rotsglooiing. ferfenfictrt = steenhard,
hard als een rots. aetifen4er 3, f. = steenen
hart.
aeti fenlIteller, nt.; :tette,
; =fluft, iv. =rots II kelder ; -keten ; -kloof.
aeljenlImaffe,
in.; =
:neft, f.;
rots!! massa ; -nest; -pad.
aefjen11 0 1atte, iv.;
nt.; = rots ll1.;
plateau; -klip (of -rif); -spleet.
aelifettiffitaMt, iv., :fcbiuci)t, iv., :fe4tttnb,
= rotsilkloof.
aetifenlIfr4trOt, tn.; :fpitie, in.; =fteg(od.:fteig),
m.; = rotsillaag; -punt; -pad.
= ruts 11 dal ;
ael'fenlItat, 1.;
f.; :tvanb,
-oever; -wand.
aerfenivert, = fijn rotsgesteente. aeon:
3lepe,
klipgeit.
felltrOt = steenachtig, rotsachtig. fel'fiq =
rotsig, vol rotsen.
; :ntaffe,
nt.; :fuppe,
:fe4roffett, tu.; :fteitt, nt. = rotslIkristal,
-top; -massa; -klip;
It = feloek, bark, klein
aetule,
vaartuig zonder dek met zeilen en riemen.
=
veem. aentinertrii t, f. =
—,
Rente,
veemgerecht.
ae'ntininunt, . no = femininum:
vrouwelijk geslacht. rsentinWintO, nt. =
feminisme (socialistisch stelsel, dat in alle
opzichten gelijkheid predikt van de rechten
van vrouwen en mannen). fentini rftifc4 =
feministisch.
end), m. —e6 = wilde gierst.
ettItet, in. —6 = venkel.
:brannttuein, in.; -013,
acnAcciaoct,

1.; 1.; =tee, nt.; :inaffer, f. = venkelliappel; -brandewijn; -bout (sassefras); -olie;
-thee; -water.
aettlanWntu (spr.: fie ..),
= Fenianisme
(Iersche nationale en socialistische partij).
enter, tn. —
— = Fenian. fe'ttifel5
Feniansch.
—e = veer', moerasland.
Ctins, f.
enifter, 1. —6, — = venster, raam; er ivirft
bah Obefb bum
Oinati6 = hij gooit het geld
weg.
aenjterbanb, f. = riem aan het raampje in
een rijtuig. aeni fterbant, = vensterbank.
aen'itertitet, 1. = lood van het raam. aen':
fterbogen, nt. = vensterboog. aensfterbrett,
= bank onder het raam, vensterbank.
etti fterbriiftung, = vensterleuning.
rettifterr4en, f. —6, — = venstertje. aetr:
fteretf en, 1. = ijzeren vensterstaaf.
fterftiiget,
= venstervleugel. aenifter,
garbine, =venstergordijn.aen'tterniebef,
in. = venster, fronton. aeni ftergitter, f. =
traliewerk voor een venster.
aenifterliata, f.; :ttafen, m., :4af4e, iv. =
vensterlIglas; -hack; -knipje.
actoerriffen, = kozijnkussen. aettiftertitt,
= kruis
nt. = stopverf. aeni fterfreu3,
van het venster. aen i ftertabett, = luik,
blind. aett'fterte4ne, tn. = vensterleuning.
feni ftern, fMn. (0.) = een meisje voor haar
venster het hof maken; doorhalen, de les
lezen.
aen'fterlInifc 14e,
=iiffnultrt, iv. venster
nis; -opening.
= dam, penant. aenifter:
Aten'fterpfeiter,
= kozijnkussen.
Putfter,
aett'fterlfrOntett,
; :riegei, itt.;
to. = vensterilraam, -grendel; -ruit.
aen'jter fr4irnt, m. =jaloezie.aen'tterfpieget,
nt. = penantspiegel; spionnetje. aenifter:
= houten bout voor een venster.
fProffe,
= vensterstaaeni fterftiibe, :ftattgett,
ven, spanjoletten. aettiterfteuer, = belasting op de vensters. aen' fteritur3, in. =
bovendorpel van een venster. aeniftertiir,
in. = glazen deur. aen'fterbertiefung, iv. =
indieping van den muur voor het venster.
aenifterbor4anq, tn. = gordijn. aen'fter=
Wert, f. = de vensters. aen'fterluirbet, tn. =
grendel, pin om 't raam vast to zetten.
;end', tv. —, —en = omheining.
ut. —n, —n = veerman].
— = (Zwitsersch) tussehenaerig(g) er, nt.
persoon, afzender.
aerien, V. = vacantie. aerienabteitung,
= vacantiekamer
:bePutation, :fantnter,
(bei OericOt).

:3eit,
=
aerienlIfolonie, iv. ; :relic,
vacantie kolonie ; -reis ; -tijd.
aerletriiett, 1. —6, = big, biggetje.
ferlein, fcWn. (f).) = jongen, biggetjes krijgen ; zich zwijnachtig gedragen. aerleffteAer,
nt. = knoeier, beunbaas.
fernt = ferm, stevig, vast, zeker.
—(e)t, —e = tirman, ferman, veraerntein',
ordening v. d. Sultan.
aermale, iv. —, --it = ( 5,9tuf.) rust, rustt eeken
aerment', —e = ferment, zuurdeeg,
gistingstof. aermentationi, tn. —, —en =
fermentatie, gisting. ferntentie'ren, jcOiv.
(1).) = fermenteeren, gisten.
fern = ver, veraf, verwuderd, Lin 't vorige
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jaar]; er ft* nth f. = ik sta in geen betrekking tot hem; tiegt tour f., Baran beam =
ik denk er in de verste verte met aan; ieb
babe nitbt bon f. baran Rebut* ik hob er
veistrekt Met aan gedacht ; bad fei f. bon lair! =
het zij verre van mij ! — bon f. = van verre;
bon nab nub f. = van heinde en ver.
critantim r 4 013, 1. = fernambukhout, brazi[liehout.
= vergezicht.
ertt'anjisfit,
critte, tu. —n verte, afstand, verschiet;
au?, ber a. = van verre; ba?, tiegt nocb in
toeiter a. = dat is nog ver af. [fer'tten, ftbto.
(b.) = veraf zijn, zich in de verte voordoen;
verwijderenj.
— = gletscher.
acrIter, nt.
ferlter verder; van nu at; voortaan, langer,
nog meer. ferlter4in = voortaan, vervolgens.
ferttertueit, fer'itcrIticitia = verder, later.
aerit i ata0, 1. verrekijker. ferit't)cr = van
verre. fern'tiin = in de verte. aerttimaterci,
to. = decoratieschilderkunst. aern'ro Or, 1. =
to. —,
verrekijker, teleskoop.
—en = vergezicht. fern i fir4tia = verziende.
— = verziendheid.
aerni firtjtigreit,
= telephoon. acritifPreitz
erni fpredyr,
= telephonie.
tunft,
aer'jc, to. —, = hiel, hak; einem auf ber a.
(od. ben aerfen) nettVotgen, fein = iem. op de
hielen volgen, zitten. aer'jenfter4fc, In. =
Achillespees. aer fettiliinct, $t. = hielvleugels (v. Mercurius). acri f ettqcfb geben = zijn
hielen lichten, er van door gaan. aerifenteber,
f. = hielstuk.
feritig klaar, gereed, af, vaardig; f. Sur
%breife gereed voor 't vertrek, om to vertrekken; er ift f. = hij is klaar of flood of op of
dronken of bankroet; mit einem f. tucrben =
het met iern. klaar spelen; mit etto. f. /Der=
ben = met iets klaar komen; fig uttb f. =
kant en klaar. [fcrlion, fcbto. (b.) = zenden,
gereed maken, klaar maken, atmaken, afdoen;
vervaardigen]. aer'tinfeit, to. —, —en =
vaardigheid, vlugheid, handigheid. acritiqz
jtellmta, iv. = voltooiing.
= fes, f-mol.
aco, f.
aeffe = fes
II. 700, j.
u. aeffe?i, —
(Turksche muts).
feta) = kranig, hupsch, niet preutsch.
=
= boei, keten, kluister;
aer f ei, to. —,
koot $ferbeft4e); einem aeffetn antegen
od. einen in aeffetn fcbtagen = iem de boeien
aandoen of in de b. slaan. aerjetaejr4iviir,
f. = kootzweer. ferjetit, ftbtu. (b.) = boeien,
kluisteren (eig. en fig.); ketenen.
fejt = vast, samenhangend, stevig, flunk,
bestendig, standvastig, versterkt; ict) bin bet
feften Dleinung = ik ben van de stellige
meening; fteif nub f. bebattpteit stijf en
strak volhouden.
= feest. aeft'attOrtufb
aot, f.
feestcomite.
vastbinden.
ft.
(1).)
binbcit,
fejt i
= vesting, versterkte plaats;
—,
ae fte,
uitspansel.
bie ae fte
ack effett, f. = feestmaal, feesttnaaltijd, gastfeestviering.
maal, banket. aeirfcier, lo.
feestll gave;
aeft'llank, to.; =aebir#t, j.
-gedicht.
7iejt'actaac, f. = festijn, gastmaal.
ac ingenoffeu, V.; 1101141, 1.; ,actiituntei,
1. ; :aetuatt p , f. = feestligettooten; -gezang
-gewoel; -gewaad.
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A'ettantmer.
fejeacjetft = vast, gezet ($rei6), bepaald.
feit i tAttett, ft. (b.) = vasthouden, tegenhouden; standhouden, houden, stevig zija.
t vas maken, bevestigen.
fejt-tacit, fcbto. (b.;-=
aci ftinicit, — vastheid, stevigheid,
degelijkheid, flinkheid, zekerheid, standvastigheid.

aeftitiitar, to. —, —en = festiviteit. aeft';..
flab, f. = feestkleed.
acit i tattb, f. = vasteland. fcitleacit, fcbto.
(1).) = vastleggen.

fejt i titt = feestelijk, plechtig; f. begeben
vieren. aejrtirijtcit, to. —, —en = feestelijkheid, feest, plechtigheid. aejt'lleb, f. = feest= feestzaal, -lokaal.
lied. aejtIotai,
jejt'ittactiett, fcbto. (f).)= vastmaken; gevangen
nemen, f. an ()nit Dot.) = bevestigen aan.

acjfittatO, f. = feestmaal, banket.
fejt i ttaactu, fcbiu. (b.) = vastspijkeren. aeir:
nalittte, to. — = gevangenneming, arrestatie.
fejti nebuteit, ft. (b.) gevangennemen, arresteeren.
festoen, bloem- en
loofversiering. feitonitierett, fAtt). (ti.)
festonneeren, versieren; omzoomen.
:prebint,
aeft'llortatcr, In.; :orbit /to,
= feestlicommissaris;
:rcbc,
zrebncr,
-reveling; -preek; -retie; -redenaar.
aeftl reiben, in.; :frOntattO, nt.;
=fttrift, Iv. = feestildans, -maal; -tooi;
-p rogram ma.
fejt/jet3ctt, fcbto. (b.) = (einen $rei?,, Zag)
vaststellen, bepalen; einen f. gevangen
zetten; ficb f. = zich vestigen. aeftletputg,
vaststelling, bepaling; opto. —, —en
sluiting.
feit'jit3cit, ft. (f).) = vast of stevig zitten;
aan den grond zitten; vastzitten, niet verder
kunnen, blijven steken.
feeststuk, gelegenheidsstuk.
aejt i jpict, 1.
fejt i ftebett, ma. (b.) = vast staan, stevig
zijn zeker, standvastig staan.
fcbto.
' (b.) vaststellen, bepalen, staven, constateeren.
feestdag. fejtithattri) = feesteac ittag,
lijk, plechtig, zondagsch, op zijn zondags.
= feestdrukte, -gewoel.
`acjt i trittict,
aellung, to. —en = vesting, versterkte plaats.
ac'jtititaCarrejt,
:artilferte, tn.; Amu,
in. = vestingliarrest, - artillerie; - bouw.
=
ae ftungClbaft, tv.; zfontittanbant,
vestingilstraf; -kommandant (of plaats-).
aejtuttgOirica , nt. = belegeringsoorlog.
schanspaal, palissade.
aejtuttaOtifatit, in.
aejtutt011jtraje, tn.; :waif, in.; :-.1verf, 1.
-muur (of -wal); -werk.
aeftipta, = optocht.
acirytt, to. =
—, —rt = feest, partij. fêtfeirett,
aeite,
fcbtu. (b.) = fêteeren, vieren, eeren.
-ei tifft, in. —e?,, —e = fetisch, tooverding,
amulet, godsbeeld. actifitiolnito, —,
fetischisme, fetischvereering.
fctt = vet, dik, vruchtbaar, voordeelig, rijk;
bah luirb ben kobt (od. ba?, Straut) and) iticbt
f. inacbeit = dat zal ook niet helpen; emit
fette,?, Watt = eine fette $friinbe = een vet
baantje of postje ; ein fetter l8ratett = een vetje,
een voordeelige zaak. f. —e?,, —e = vet,
smout; einem febt a. geben = iern. zijn vet
geven; flunk de waarheid zeggen; er friegt
hij heeft nog wat (standjes)
nod) fein a.
to wachten.
--,----vetlaag. 7stettiantter,
e
aettiablagentitg

aejtott',
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= ortolaan. ett'ange, = oog (up de
soep). aettlifut , tn. = dikbuik, smeerbuik.
fettlietiarOig = dikbuikig.
.ett' II bruit, nt.; :b arm, In. = vett' breuk; -darm.
= vetheid, zwaarlijvigheid.
et'te,
stuitveer.
eiffeber, tu.
ett i lltieden, ft. ; =011,
aeritri),
in.; :gefrijtuutft, iv. = vetlivlek
(of -vlak); -gans; -reuk; -smaak; gezwel.
= vet schaap.
raettliamntet,
aettli iinbier,
= vetkoopman. aettlAnt,
w. = vetvlies.
jetlic4t = vetachtig. fetlig = vettig.
= vettigheid.
felt,

a

'aestertuott.

ovenijzer, vuurpook. acuiergarbe, Yu. = vuurschoof. aen'ergatter, f. = haardijzer, rooster.
feu'ergefittirticf) = brandgevaarlijk.isfeu'ev.
fliOfte, to. = brandklok. acuiergiut,
=
vuurgloed. aeu'erOafett, = pook, brandhaak. aettiertjerb, m. = vuurhaard. atett'er:
1013, 1. = brandhout. feu s erio! = brand!
eu'erfiifer, m. = vuurkever, lichtkever.
acu'ertaffe, iu.=--assurantiekas.aeWerittnet,
vuurkogel, vuurbol. aewerfunft, iv. =
to.
vuurwerkerskunst. acu'ertiinitter,
=
vuurwerker.

aettier il taith, f.; :iiinber,

—

land; -lander.

--,--- aett'ertiiruct, m. = brandalarm. aett'erteOre,
= leer van het vuur. aeltierleiter, =
:ftte4t, iv. = brandladder. aeuiertafripttatinfdxft, tv. =

sett' Ilftumpen, in.; 4-rant, f.; :magen,
vetliklomp, -kool; -maag.

aettli fiiure,

:fittuan3,

vetlizuur, -staart ; -zucht.
= spekslagerswaar. aettluattit,
•ett i tuare,
ut. = vetzak. dikzak.
= vetlivveide, -cel.
aettlivelp e,
:3eite,
vod, lap, lor; er fcbrug
actvit, ut.
—
&rein, baf 0.;
gab = hij sloeg er op, dat
de lappen er bij hingen; er fjat einen
=
hij heeft een stuk in zijn kraag.
fenr4t = vochtig, nat, klam. aeuittlitett,
= vochtplank. acudyte =
euci-ttigteit.
fenifyten, fc0m. (b.) = vochten, bevochtigen.
= vochtigheid. aeutt'::
acuotinfeit, tu.
= vochtiglieidsgraad. feuitt':
tigieiOgrab,
fatt = natkoud, kil. aenclitlantmer,
vochtkamer ( sSuitbr.). antrigmuthe, =
vochtbak, kuip (l3udjbr.). [fettr4t'obrig = nog
niet droog achter de ooren, groen, onrijpd
fenbati feudaal, 't leenstelsel betreffende;
ein antbater = een reactionnair. aenbalW-ittu, ut. = feudalisme, leenstelsel. aetthati::
= feudaalstaat. aettbatifiyitem,
ftaat,
leenstelsel.
aettbettluefen, f.
vuur, brand, vurigheid,
—
aeu'er, f.
hitte, ijver; anfegen = brandstichten.
airmatten = vuur aanleggen, aanmaken;
fangen = vuur vatten; a. rufen = brand roepen;
geben = vuur geven; far einen burc
geben = voor iern. door 't vuur loopen;
er ma,*
babinter = hij zet er kracht achter; ba,F, fcbtagt auk hem Zacbe = 't vuur
slaat 't dak uit = de twist breekt uit; R. U.
lmttme Neien = vuur en vlam spuwen; mit
unb Scblvert beriviiften, Vertitgen = te vuur
en to zwaard verwoesten, verdelgen; gebrann,
te ,;, Slinb fit cut een ezel stout zich
geen tweemaal aan denzelfden steen; aluiftten
51vet R. geraten = tusschen twee vuren raker.
= vuuraanbidder. aettier:
aeu'eranbeter,
= brandweerinrichting. geWer:
anitatt,
an3eiger, nt. = brandsein. aett'crarbeiter,
= vuurwerker. fetrerartin = vurig.
acitieraffeturan3, to. = brandassurantie.
acuicrl[batc, to.; :halt, m.; :beam, f. = vuurilbaak; -bol; -bekken.
fett'erbejtiinbig = vuurbestendig.
lijkverbranding. aeuierbort,
ftattung, lv.
in. = haardijzer. aeu'erOranb, in. = brandend stuk bout, fakkel. Iv. =
tondeldoos; vuurhaard. acit i erbicitjt, in. =
vuurdienst; -aanbidding. acuiercifer, in. =
vurige ij ver. antiereinter, tn. =brandemmer.
= schoorsteen. aeu'erfiirOer,
cu'ereffe,
= vuurwaaier. ant'erfaime, to. = brandvlag. fett'erfattgenb = (ont)brandbaar, outa baar. fen'erfeit
vu u r vast. aen'er:
brandvlek. acuierna tiet, to. =
flerten, m.

mannen van de brandweer. aett i erntat, f. =
brandvlek, litteeken. aorermattn, m.
stoker. aetrerntateriai, 1.
brandstof, brandmateriaal. [aeu'erntauer,
schoorsteen].
acttiernictber, m. = brandsignaal. aeitier:
= mortier.
miirfer,
fen'ern, feOto. (0.) = (alien Cfen) stoken ; (.)o13)
stoken, branden; vuren, schieten.
= vuuroven. aetrerorbnung,
aeu'erofett,
Yu. =brandverordening. A, eit'erpfaitite, iv. =-vuurpan. aettierpfelf,
= vuurpijl. ateu'er:
Pfut)t, in. = vuurpoel. acit'erprobe, =
vuurproef, toets. aelVerrab, f. = vuurrad,
fontein. acitierrannt, in. = haard.
regen, m. = vuurregen. aen'errolo, =
vuurroer. fett'errot vuurrood, gloeiend rood.
vuurzuil, -kolorn. aeu'er:
a-ell'erfiittte,
bruit% = brand. aeu'erfc4aben, in. =
brandschade. antierfrOit, =brandschouw.
aeu.'erfc4cin, in. = vuurgloed, -schijnsel.
fett'erfrfien = bang voor vuur. •trerfrijiff,
= vuurschip, brander. aeu'erfeljintt, in. =
vuur-,haardscherm.aett i erfrOtoi?, 1.= geweerslot. aeu'erfrOtunb, tn. = vuurpoel; vuurmond. acit'exf(*tiatttnt, in. = vuur-, tonderzwam. aeu'er0,gefaig,
= brandgevaar.
vuursein, brandsein.
aeu'erfignat, 1.
getti erttot, to. = brandnood. aelverfonne,
iv. = brandende zon. feu'eriPetenb =
spuwend. actl'ergnit3 e, to. = brandspuit.
aeu'eritati t, m. = vuurstaal, vuurslag. acu'er,
ftiitte, lu. plaats of tooneel van een brand;
haard. aeu'erftein,
= vuursteen. acuier:
= vuur, stookplaats.
ftelte,

aeu'erlIftoff,
:ftront,

:ftrafe, to.; :jtratjt,
= vuurilstof; -straf; -straal;

-stroom.

aeu'erllicaufe, to.; :tonne, to.; :tob, in. =
vuuddoop; -ton ; -dood.

—, —en = verwarming; brand,l'eu'erung,
stof(fen). aciververgotbung,
't vergulden in 't vuur. aelticrberfidyrung, =
brandverzekering, -waarborg, -assurantie.
aeu'etberfitherung,= verzilvering in
't vuur. acit'ertuatte,
= brandwacht; bewaker van een vuurtoren. acteertvaffe,
=---vuurwapen. aciticritiarte,
= baak, kustvuur. aen'eriuebr,
= brandweer. aett'er:
= brandspuitgast, brandweertoefirmann,
man. acuierivert, f. = [brandstof; schietmateriaald vuurwerk; ein
abbrennen
een v. afsteken. aeWertuerfer, ut.
—
vuurwerker, vuurwerkmaker, aeu'ertuerter::
=vuurwerkerskunst. aett'erIverter:
fun%
pyrotechnisehe school.
fctotte, to.
wolf, ni. =: vnurtong, die nit de kaeliel slaat.

vetter3astge.
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= vuurtang. aeit'ervic4ett,
aeu'er3ange,
= vuur- of brandsignaal; brandvlek.
er3eug, = vuurslag. 3eu'er3unber, m.
vuurzwam, tonder, brandstof.
aeuttfany (spr.: foljant), in. —en, --en, oil.
aeuillantineruticincii, m. = feuillant: voorm.
Fransche monnikorde; gematigde politieke
club in de Fr. revolutie.
(spr.: fuljet6), f. --6 feuilleton. aeuiltetionift, tn. —en, —en = feuilletonist.
feu'rig = vurig, branden, beet, gloeiend, driftig, hartstochtelijk. feu'rio brand! am':
rung = aeuerung.
oar, grappen—e(n)
u.
aeg, nt.
maker, idioot, „die op lets verzot is".
aa, zie
fotgenbe Seam, volgende bladzijden.
ff.
— = huurrijtuig, vigelante;
nt.
koetsier.
f. —(6), = fiasco; marben =
fiasco maken, mislukken, schipbreuk lijden.
•illet, iv. —, —rt = a-b-boekje, eerste leesboekje.
ai'ber, iv. --,
= vezel. aibriit', f. —(e)! =
= vezelig, draderig.
fibrine, vezelstof.
atityte, = pijn, pijnboom. fiarten =
pijnen, pijnboomhouten. atiVterca P fet, nt. =
pijnappel. atOtentictum, nt. = pijnboom.
alitlenti ain, at. =pijn(boorn)enwoud.
tentstrA, i'.:_—_pijnboomhars.airlyteraitit3, =
/toutpijnboomenhout. atiVtenutarber,
at. = pijnbosch.
marten
airtyteimapfeit, nt. = pijnappel.
=
(narbb.),
—,
fittfacten, fobni. (b.) = been en weer draaien.
atiffarter, at. grootspreker, onbetrouwbaar mensch.
aibeitutitittiV, f. ..ntiffe6, ..miffe = fideicommis, onvervreemdbaar erfgoed.
pet,fideel, vroolijk, opgeruimd, jolig;
ein fibefe6 tau! = een jolige klant.
fideliteit, opgeruirndheid, trouwhartigheid.
— = fidibus, gevouwen
avbitno, nt.
strookje papier om de pijp aan to steken.
fibu'cit! = op uw gezondheid.
fiducie, vertrouwen; id} babe fan recbte6
beau = ik heb er niet veel fiducie in.
fibu'3it ! = fibucit!
I. atelier,
zie:
— koorts; geffie6, bif3ige6
H. aielser,
a. gele, heete koorts; breitiigige6, bier=
tagige6 a. =anderndaagsche, derdendaagsche
k. aielierattfalt, nt. = aanval van koorts.
alcitierangft, iv. = koortsachtige angst.
fieberartig = koortsachtig. aielierarptei,
middel tegen de koorts. fielierfrei =
vrij van koorts. aie'berfroft, tn. = huivering
van koorts, koortskoude, -rilling. aie'fierntut,
11). = koortsgloed. fie'berbaft = koortsachtig,
iv.=koortshitte. ate':
koortsig.
= koortskoude. fieiberfranf
beriiitte,
ziek van de koorts, koortslijdend. aieibertat:
likkepot tegen de koorts.
Wm, iv.
= middel tegen de koorts.
ateliermittet,
(f).)= (de) koorts hebben, rillen.
aieitierrinbe, = koortsbast, kina. atelier:
fttauer, tn. = koortsrilling. ateliertraum,
tit. = koortsdroorn, koortsige, ijlende Broom.
het aftiernen en weer
aielieritiett fet, nt.
opkomen van de koorts.
vidol, vedel.
tt
raiellef,

tinbett.

aielnitiogen, m.=strijkstok. fie s uin, icbw.
(b.) = fiedelen, zagen, krassen.
fieberte, fcbiv. (b.) = van veeren voorzien.
-- = vioolspeler, vedelaar.
nt.
ingewandworm.
'get', tn. —(e)d, —e
= Fietje, Sofietje.
iehten, 1.
10. —en, —en kramer, kermisman.
a teraitr, iv.
—, —en = gestalte, figunr, afainur,
beelding, schaakstuk, Nib in nan3er =
portret to voeten tilt; a. mutat = fignur
= figurate of
slaan. algurat intufit,
—
gefigureerde muziek. ataurtutiv,
—en = figurant. figurie'ren, frbiv. (b.)
= figuurlijk,
figureeren, voorstellen.
oneigenlijk, overdrachtelijk.
aittion,, iv. —, —en = fictie, verdichting.
fittitY fictief, verdicht, in de verbeelding
bestaande, Met werkelijk.
= filet, lendencitet' (spr.: file!'), f.
goudstuk; fijn breiwerk. aite'teit, s431.
versieringen op boekbanden.
= flhaalinrichting, filiaal,
aillaranfiatt,
filiaal,
bij-inrichting.
—, —en
= bijkerk.
bijkerk; bijkantoor. aitiatitire4e,
f. —6 = filigraan. aitioran'artielt,
iv. = filigraanwerk, open goud- en zilverdraadwerk.
aunt', In. —(e)!, --e u. --,6 = film, celluloldplaat.
filter. fitlern
aititer, m. u. f.
filtraat,
—e
filtrieren. atitrae,
, -en= til't gefiltreerde. raittratioW iv.
tratie. fittrie'ren, fcbiv. (b.) =- filtreeren.
filtreermachine.
ittrier'inci fitiite, iv.
vilt, vilten hoed, slijkerts;
nt. e6, —e
vrek , duitendief ; verwarde haarbos ; ein prober
viltwerk.
lomperd. lk itis arbeit,
a.
f. = inktrol, inktbal. ait3Iiette,
fativ. (b.) = vilten,
to. = vilten deken.
tot vilt maken, met vilt overtrekken. 11113eit
vilten. afT3cr, tn. —6, — = viltwerker.
= vilten hoed. fit'3in =-- vittatf,Viniit,
iv. —
achtig, vrekkig, krenterig.
ait31a4 pen, nt. = viltlap. taw':
lain, tv. = platluis.
altplutantet, lit. • :lltiitlC, 10. ; :filjut), tn.;
mantel; v. mots of pet;
:1o4fe, iv. =
v. schoen; v. zool.
hoedemakersplank. att3init,
Zvii311rafet,
teriage, tn. = blanchet.
ainatiatife4tufb= finale sluiting.
= finale. aittat' fall, nt. = duelf. —( ?4,
aanwijzende zin.
nanciewezen.
financiewezen.
iv.
ainalece oil.
ainancier (spr.: ...s-jee), 11i.
=
financier, geldman.
inait3'beattuter,
ambtermar bij frnancien.
tnari'^Clt, sal.
financien, geldmiddelen. 'ainau3'frage,
geldkwestie, financiéele kwestie. fiunit'
3int'
finantieel. finamie'reu, ¶d)113. (ii.) =
regeld bezorgen. 3inan3lanuner, iv.
kenkamer. 3inan3Ininifter, = minister
van financien. a'inatt31.mcibter, tn. = pachter
van de creldmiddelen. aittan 3 'rat, in. =--.geldzaak.
financieraad. ainaita' factje, iv.
ainan3lieritiatter, nt. bestuurder van de
geldmiddelen, adtninistrateur, renttneester.
ainattOy ett, iv. financiewezen, finantkiele
financiewezen,
wereld. 3inan3luefen, 1.
departement van financien.
finbliar = vindbaar, to vinden.
f. = vondelingslims. alit'uttittb, 1. = vondoling.
iiit`zwit, ft. (b.) (be finbeit, cc fitibot; faith;
13'
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fditbe; finbe! gefunben) = vinden, treffen, ontmoeten; fiir gut f. = goed vinden; cif alt f. =
instemming vinden, succes liebbeu, ,'Rd) f.
zich viudcll; bae, finbet fidj = dat zal wel
schikken, we zullen zien; e?, f. fir() 2eutc
er worden menschen gevonden of er zijn m.;
e?, fanb
= het bleek, dat..., fict)
precbt f. = zijn weg vinden; er faith 1-40 in
bierein Virriearr nidjt 51tre* hij kon uit
dezen warboel niet wijs worden; fic0 itt bie
'sett, in bie Untfthnbe f. = zich in de wereldsche dingen, in de omstandigheden schikken;
['Lich bevinden].
aiwbcort, tn. = vindplaats. aittiber, in. —6,
— = vinder. aitebertotytt, oh.
belooning
voor den vinder.
vindingrijk, handig,
scherp, schrander. ainbiting,
—e =
vondeling. ahrbung, lu. = vinding.
—n= finesse, fijne bijzonderainerfe,
held, sluwheid.
aitnl er, ut. = vinger; ber Wine a. =
de pink; man Cann itjn um ben tteinen a.
luictetit = men kan hem om den vinger winden;
er t)at (od. ntact)t) range a. hij heeft lange
vingers, hij steelt ; er faun bie a. nict Often =
hij kan zijn vingers (handen) niet thuis houden; bac,), faun man lic0 an ben aingern tier,
3iitjten = dat kan men op zijn vingers narekenen; er toei9 e,?, an ben aingern fier6u9agen =
hij kent het op zijn duim(pje); einen auf bie
ftopfen = iern. op zijn vingers tikken;
einem ant bie a. fetjen = iem. op de vingers
zien; einem ettu. but bie a. fefin = van iem.
jets door de vingers zien ; env. au,6 ben aingern
faugen = iets uit zijn duim zuigen; mit bent
auf einen tueifen (od. 6eigen) met vingers
"ern. nawijzen; mit alters fiinf aingent 5ugrei,
fen = met zijn beide handen aanpakken; et
twitatfe 5ebit a. ballad) = hij likt er zijn
vingers naar, hij zou 't wat graag hebben;
bie a. berbrennen =zijn vingers branden; er rilbrt feinen a. hij steekt geen
hand uit.
iin'fterbreit, ;bit = een vinger breed, dik;
zoo breed, zoo dik als een vinger. fin'aer:
fertin = vingervaardig. attegerfertiqteit,
= vingervaardigheid. fini gerfilrutin =
vingervormig. ain'tri eroeteni, 1. = vingergewricht. ain'aergefrOttnir, f. = fijt. at-Wger:
but, vingerhoed; vingerhoedkruid. tin':
ocrtattn = zoo lang als een vinger, een vinger
lang. aiWoerting, --?,, —e = vingerling,
duirneling. fin'aern, fd)te. (b.) = vingeren,
de vingers been en weer bewegen. ainiger=
'nand, in. = nagel. atitA erfatl, in. = y ingerzetting (9314).
= y ingertop. aitti qcrfPratte, lu. = vingertaal,
-spraak. ait-rnerftvit,
= vingerhout (bee
,s7.) a it bf binactjer?,). ain'neritretter, =
strekker, strekspier. alitinertuc4, = vingerdoekje.lu. = vingeroefening.
=
ain, younrin = fijt. aittiger3 elq,
vingerwijzing.
fingeeren, verzinnen,
finnic'ren, We. (1).)
aannemen.
vink; varken (stud.
eAlitt(e),
.. fen, .. fen
die geen lid van 't corps is). fin'telu, fa*.
(I).)
vinken. ainitenbaner, f.
vinkekooi.
viiikenvangst. ainlett,
aitt i teufauq,
mire, ie.
koolmees.
f. =
vinkentiet. 7-vittlentrtitag,
vin kenzang ,
-knip. ainti ter,
vogelaar,
vinker.

—n = y in; puist, pukkel;
huidziekte.
ininc, in.

it, —it = Fin, Finlander.
nt. = vinvisch.
= puisterig.
finItticb = Finset', Finlandsch; ber ainnifcbe
Meerbuien = de Finsche Golf. ainnunb,
1. = Finland. ainnitiinber, in. —6, — =
Finlander. finttliittbifc0
Finlandsch.
fin i fter = donker, duister, geheel donker;
somber, onheilspellend; im ainftern in het
donker; int finftern tappeit = in 't duister
rondtasten, onzeker zijn. aireftertittg,
duisterling. 5Mittiternic4, Iv. — = duisternis,
donkerheid, (zons)verduistering.
—n = schijnstoot; kunstgreep,
7in:ft, to.
kneep, streek; voorwendsel.
—e knip (met duim en midaip,
del vinger); Veifter a. = snij(d)er, kleerrnaker.
—e, auch airlefaimereti,
in.
air'tetan3,
—, --en = beuzelarij, nietigheid, gekheid,
ferm .
[zottepraat, onzin.
rut =i
f
hi. --, —men = firma.
Writtantent', 1. —(e),6, —e = firmament, uitspansel.
ilr'ute(On, (f).) = vormen, 't vormsel
toedienen.rtettum, —, —en = vormsel.
air'utenbu , = book der firma's. thymic':
(1).) = de firma onderteekenen.
ren,
—?,, — =
—e; air'ner,
•irn,
sneeuw van het vorige jaar, de eeuwige sneeuw;
Alpentop.
—, —en = eeuwige
nude wijn.
sneeuw.
vernis, schijn, mooi
--le = v
atritW, nt.
uiterlijk. airltiarbe,
= vernisverf. thy':
O
niffen, fain). (b.) = vernissen.
—e; a. to. —, —en = vorst,
airjt, nt.
nok (einee Za*?,); top, kruin (be?, 93ergee,).
= nokbalk.
airfebattett,
f. — = (9.1tuf.) f kruis.
—e = visch; gefultb toie ein a.
aim), nt.
gezond als een visch; ftuntin lute ein a. =
stom als een visch, stilzwijgend; et ift Weber
a. nod) atef iA = hij is visch noch vleescb,
hij weet niet wat hij wit; faille air* = uitvluchten, praatjes; er befell-tint a. ethic Ora
ten = hij krijgt slaag. alfciyattget,
=
vischhaak, hoek. aifilybe b iitter,
= vischkom, vischkaar. atitiOeitt, f. =balein. wits:
=-beinern = baleinen. aitelybeittruct,
vischblaas.atfcbs:
hoepelrok.aiffirtitafe,
brut, In. = vischbroedsel; heel jonge visch;
pootvisch. alfrOt en, 1.
— = vischje;
fiche.
WWII, fitl y . (I).) = visschen; int Triiben f. =
in troebel water visschen.
tn.
— = visseher. aillt erbarte, ho., :boot, f. =
visschersschuit, -pink. ailc4erborf, = visschersdorp.aifiterei',
—, —en= visscherij,
vischvangst. air f,thergartt,
- vischnet.
aisfeberneriit, f. = vischtuig. atjefierbiitte,
lu. = visschershut. ai'fiterinttung,
=
vereeniging van visschers. ai, m) eria b n, nt. =
visschersboot. at'frtjerteitte,
- lijn, touw.
i'ittjerltett, f. = vischnet. ai'frOeritertien,
f. = watersteekspel. at fcli erott f t-, le.
visschersgilde. aifetyfaug,
= vischvangst.
airOftuffe,
= yin.
hu.; :guru, f.;
oi.;
= vischlIgelei;
,flereditigreit, in.; .. :Rerurb,
-net; -gier; -recht, -reek.
vischljgraat;
ai felyllgriite, to.; ,baten, at.
-haak.

aitclAnuten.
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= kruisnet. aifrfrOanbef,
atfeO'Onittot,
nt. = vischhandel. 1.fclyt)iintlfer, D. visa= visschehuid.
koopman. al f04 aut,
aifr4 ljafer, nt. = vischventer.
vischachtig, -visch... alf0faften,
m. = vischkaar.
aifch t lIfelle, t,.; :reffei, tn.;iv.:
m. = vischillepel (of -spaan); -ketel
(of -pan); -kieuw; -aas.
aifrir Ilforb, m. ; :lark 111. ; :fare, lm =
vischlimand (of ben); -kuit, -pekel.
;
atf 011 ittarrt, in.; meth 1.; :otter,
= vischlimarkt, -net; -otter;
:paftete,
-pastei.
fifOreirli = vischrijk. aifr4'rei0 er, in. =
= fuik.
vischreiger. aifOreufe,
= vischlischub;
:foeife,
cif 011 frPit04.1e,
-spits.
aimytag, m. = vischdag; vastendag.
nt. = vischvijver. aiftt itg an, m. =
walvischtraan. alf(41v0f, m. = vischpot.
atfrOuaficr, = vischwater. aimoueor,
f. = vijverrooster. al frOueth, = vischwijf.
alfriyhieifier, m. = vischvijver. aifrinaun,
m. = vijverrooster. aifify3eug, f. = vischtuig.
vischteelt. at fogig, m. =
alfit'aurOt, iv.
trek, haal met het net, vangst.
affintaten'ten, 4t. = praatjes, mooie woorden.
—(e)6, —e = fiskaal, ambtenaar die
aisgar,
den fiscus vertegenwoordigt; ambtenaar v. h.
=
openbaar ministerie.
advocaat-fiskaal. atenoefo, f. = fiskale
—
=
tifc0
=
fiskaal.
awrio,
wet. fiRat
fiscus, schatkist.
(b.) = fluisteren.
fitfOerit,
--n= fistel, etterkanaal; fausset,
aillet,
kopstem; buret bie 3. fingers = fausset zingen.
i'ftelgefdJluiir, f. = fistelzweer.
= faussetstem. fiftnite tren, fcbiv.
ftimme,
(1.) = fausset zingen.
—e = vlerk, wiek.
itlic4,
itl'botitte, iv. = snijboon. attl, c4 e., 1. —t,
— = draadje, spiertje. ait, 3e, iv. —, =
streng garen, streng. fir3en, fcbiv. (b.) = aan
strengen winden ; fronsen, rimpelen; tuchtigen.
fig = vast (Oebaft, 13rei6); fige Zbee idee
fixe; fig unb fertig = kant en klaar; fig in
eth). fein = knap in iets zijn. frgett,
=
nt. —6,
(1.) = speculeeren.
vasthouden,
speculant. figietren, fcinv. (b.)
vastmaken, bevestigen; fixeeren, aanstaren.
=
vaste ster.
f.
m.
vaste som.
m. —(e)6 ---e = fjeld, bergvlakte.
Riorb, m. —(e)6, —t = fjord, golf.
find) = plat (Oruft, Zacb, 3abraeug, tanb,
Wafe, Seder); vlak (tanb, £anb, Ufer, Uinfel);
Saffer); oppervlakkig ((Mebartfe,
laag
9itertfob). WW1*, —n = vlak, zijvlak ;
oppervlakte; vlak (ber,,anb); plat (be6 Zegen6);
vlakte; geneigte 3. = hellend vlak. [flatiten,
fcbiv. (b.) = vlak, glad maken]. atiofjen:
= oppervlak, vlakte-inhoud.
intlalt,
atifriyuntafb 1. = vlaktemaat. atiiirijen=
ineffung, = planimetrie, vlaktemeting.
ata'rb enraunt, tn. = oppervlak, ruimte,
grootte. atady f etb, f. = open veld, vlakte
veld. atait'fitf; = platvoet. ftacifyfiii#4 =
platvoetig. atarlyti cit, iv. = vlakheid, platheid. atacryfoli f , m. = bekrompen, oppervlakkig mensch, domkop. atactrIantl, f. =
laaglaag land. 7flarfrfiinber, in. —6, -platneus.
lander. atarrytta f e, iv.

atappc.

r-alar10, m. —e6 = vlas. flaciWartig = vlasachtig. atarOtcbart, nt. = vlasbaard, nielkmuil. ataciWilau, in. = vlasbouw. africt0',.
bredie, iv. vlasbraak. atarfWbiintlet, f. =
bos vlas. flacirfe(r)tt = van vlas; einem einen
fliid)fernen dart breben = iem. voor den gek
vlaskleur.flacIW:
houden. alarkfarlie,
farbig = valskleurig.
= vlas11atar4ti' llfetb, T. ; ,finf, ni. ; =4attr,
akker (of -veld); -oink; -hoar.
atad*M anbet, m. ; =indict,
; : r00, nt. =
vlasilhandel; -hekel; -bol (of kop).
alacWiltititlite, ID.; :famen, nt.; :ftenget,
tn. = vlasilmolen; -zaad; -stengel.
afact ferfeuer, f. = flikkervuur. flaclern,
fcblv. (b.) = flikkeren, flakkeren.
= flacon.
',Vacant , f.
ata'ben, in. = vla, vlade; pannekoek.
alatbenbacter, in. = banketbakker. atatben:
trim nt. = pannekoekenkrijg (Hertog Maurits
tegen Fr. v. Saksen 1542).
Maim, in. —6, —it =--ahorn, vlek.
ahornen, vlekkerig.
"alagellant', m. —en, —en = flagellant, geeselmonnik.
—(e)6 —e =
Z-tageolett' (spr.: flazjolet),
flageolet, klsine fluit.
atan'ne, lu. —n = vlag; bie 3. etufbiffen,
einaieben, aufftecfen, ftreicben = de vlag hijschen,
inhalen, uitsteken, strijken. ffacinen, fcinv.
vlaggen, met de vlag salueeren.
(b.)
atan'neno ffi3 icr, nt. = vlagofficier.
f. = vlaggeschip. atairgenftange,
= vlaggestok.
flagrant' = flagrant, schreeuwend, openlijk,
duidelijk.
fcblv.
—n = schakelnet.
atale,
= met den schakel visschen.
—=
latmanber,
tamlierg, in. —(e)6, —e = tweehandig zwaard.
= Vlaming.
in. —n,
= flamingo.
tantitt'go, nt. —t,
= Vlaamsch; knorrig, pruttelig.
= Vlaming.
atantliiitber, m. —t,
liinblfc4 = Vlaamsch.
— = vlammetje. atainfittc,
aiiintins itett,
iv. —, = vlam (in alle bet.); in 3. feten,
fteben = in vlam zetten, staan; Getter it. 3.
Neien = vuur en vlam spuwen. ftaintmen,
fcbtv. (b.) = vlammen, zengen, branden, ffik= fonkeren, vonkelen. atanentenauge,
kelend oog. atam'menbtunte, nt. = vlamzee van
bloem, flox. alantimettteer, f.
= vlammenvlammen. atant'men frigift,
schrift, vurig schrift. atain t menfittuert, 1. =
=
vlammend zwaard. atatit tmenfp0e,
vurige, vlammende schicht. flam tmern, fcbh).
flikkeren. flant'ntig = vlammend,
(b.)
gevlamd.
= Vlaanderen. fiantbrifit
afanibern, 1.
—e = flanel. fiatteltien
ataneir,
flanellen.
f. =
atanefflamun, in.; ,ijofeti,
flanellen pak; fl. broek; fl. japon.
—e = flaneur. flante t rett, fit it).
(b.) = flaneeren.
at ani fe,
—,
= flankfl,zkij.dfl
e.aifittainelcenn:
aanval in de an
angriff,
flankeeren; in de flank aanvallen;
fcbiv. (0.)
flaneeren, straatslijpen, rondslenteren.
hanglip; eine 3. macben =
atwo, --,
de lip laten hangers.
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tal;q4, tn. —6, --e
lomperd.
=
—en = lompheid, vlegelachtigheid. fte'net:
lomp, viegelachtig.
tjaft vlegelachtig, lomp. ate'aetiatire,
—n = breed stuk.
;Oaribe,
tat. = vlegeljaren.
fleschje, karafje. flefiett, fc0h). (ff.) ;tt einem nut etin.
taftfrifien, f.
iem.
= flesch, karaf; katrol;
—,
atai irti e,
of tot iem. om jets smeeken, bidden. 'afe'Oett,
auf od. in Rfaftten fifflett op flesschen doen. 1.
— = smeeking, smeekbede. fie:tient:
= bier op flesschen,
alalciiettbier,
smeekend, dringend, vurig.
schenbier. ataleimmefteli, f. = flesschenrek. Weifr4, f.
= vleesch (in alle bet.); R.
likeur(ata'fitenlfelter, od. :fntter, m. =
artf4ett = vet worden.
keldertje. atcrfrt enforti, nt.= flesschenmand. afeifefrtant, iv. vleeschbank, vleeschstalatai fttenfiirtii, nt. = kalebas. ata'frbett: letje. ateifobrii b c, iv. = bouillon, vleeschnat.
itantier, nt.=flesschenbakje. atalc4enitieitt, ateiftt'briit)tafetrtjen, f. = bouillontablet.
wijn op flesschen. atajcpcn 3 uq, nt. =
nt.
atelf0effen, 1. = schrapmes.
takel. atafetyner, tn. —t, —
blikslager.
— = vleeschhouwer, slager. atet'ffljer:
atai fer, iv. —n ader in 't hout, vlek,
nt.: einen R. tun = een vergeefschen
stippel. ftWferig = geaderd, vlekkerig, gegang doen.
stippeld.
atei'fcberlIburfrOe, m. (od. zgefelic); :Ottnb,
ataletergelft, nt. = onbestendigheid, wuft=i-mituncl, iv. = slagersliknecht; -hond;
held; waft mensch. fiati tertiaft = onbesten-vereeniging (ot -bond).
dig, wuft, lichtzinnig..atarterlyittiqfeit, iv. = ftei'firlyern = vleezen, van vleesch. fte-iftVer:
wuftheid, onbestendigheid. ftatt(e)ria =
Aeugenb = vleeschaanzettend, -verwekkend.
wuft, onbestendig. atallermine, = flodalei'fiteauft, Iv. = lust des vleesches,
dermijn. ftartern, fcbiv. (b.) = fladderen,
wapperen, klapwieken, dartelen, wuft doen.
atat'terfinn, in. = lichtzinnigheid, wuftheid.
flauw (ban ber Oiirfe, bon Oef*iften,
flan'
Vont Q9inbe), zwak, mat; ba" OefcWift ift od.
clan f. = de zaken staan flauw. ftawen,
(b.) = flauw, laag zijn (bon $reifen).
m. —(e) = dons, vlashaar (ant Sinn);
nierenvet. atanntliart, m. = vlasbaard,
donsbaard. ;taitil-rfeber, Yu. = donsveer.
flanntlueicP, = zacht als dons.
—e = vlok wol of
atato, atattfrO , m.
haat . ; harige jas. franfitylncife = in vlokken.
= praatje(s), flauwe
atanje,
—,
drukte, uitvlucht. aftuffotinadjer, m.
= praatjesmaker, druktemaker, bluffer.
eA,taiO'rtitf, m. = harige jas, duffelsche jaS,
—e = vlegel, lomperd.
alai, in.
WO, fcWro. (0.) = lomp gaan liggen.
—n = pees. fteMita =
aterO'fe,
pezig, vol pezen.
ateOte, —n = vlecht, [vlechtwerk],
huiduitslag; korstmos. fierlytett, ft. (0.) = (bu
fficbtft, et ffis*; ffocOt; ffiictte; ffictt! geffoctten) =
vlechten; in elkaar zetten; tot stand brengen ;
einen auf Nab f. = iem, op het rad spanners.
fle0tenartia = vurig (boo ber ,i)nut).
Watt, ith = teen (voor manden e. d.).
tertjt'tverf, f. = vlechtwerk.
m. —e = lap, stuk; vlek of vlak;
plek, plaats, mikpunt ; er fummt nicfft bom =
hij schiet niet op; et bat bad ,er5 auf bent
recOten R.
hij heeft het hart op de rechte
plaats; bal
utt auf bem redjten R. fjabcn=
niet op zijn mondje gevallen zijn. aferfAcit,
—
f.
stukje, vlekje, vlakje.
= vlek, smet; vlek, groot
afeclen, m.
dorp. fteclen, fctjiv. (b.) vlakken, [bevlekken, besmetten], spikkelen; (schoen)
stukje opzetten, lappen; opschieten. fteefen:
lc it4 = vlekkeloos, zonder smet. atecirm
f. = vlekkenwater. alert-1-1611er, f. =
vlekkoorts, purperkoorts. flee'fia = gevlekt,
vlekkerig, vuil; gespikkeld. atertifeife, iv. =
vlekkenzeep. ,fecrtua ffer, 1. = vlekkenwater.
telierinatO, iv. = vleermuis. afc'berwifelb
nt.stofvleugel, veger; Ispottero/: degenl.
afcct,
afe(c)te, to. -, -IT =
vaart.
—
vlegel, dorschvlegel;
ate' fict,
lomperd, lummel. atencici', iu.

vleeschelijke lust.
=
ateifiVIleffer, m.; zegtraft, m.; :fartic,
vleeschlleter, - extrakt; - kleur.
fleifit'farben = vleeschkleurig.
f. = vleeschIlvezel;
ateifit'llfafer, nt.;
[-kuip.
fteif0freffenti = vleeschetend.
ateifrih'Ilfreffer, m.; :gale(, to.; zgetuari0,1.,
m.
=
vleeschlleter
(car;
:1)auer,
:Oaten,
nivoor); -vork; -uitwas (of -gezwel); -haak;

-houwer.
ateif0tiant, iv. = vleezig vlies. ftei'frigriit =
vleeschachtig. fteijr4ia = vleezig.
fawner, iv. = bewaarkamer voor gezouten
vleesch.

ateifriyliffiifAcit, T.; zflumPen, nt., :loft,
=tabert, nt. = vleeschlIballetje; -klomp; -spijs;
-winkel.
= leer van de vleezige
;Zile-U(410M
deelen. ateifrirteim, nt. = vleeschlijm.
fteif0tid)=vleeschelijk.ateifoliweit, =vleeschelijkheid, zinnelijkheid. ateifdyntabc,
iv. = vleeschmade. atelf0maaen, m. =
derde maag (bet 3i3get).

atei fit linauget, m.; :marft, m.;

i".;

= vleeschilnood (of -gebrek); -markt;
=not,
-mes; -nood.

aleififyll0aftete, tn.; :fc4arren, at; :fc4nitte,
iv.; :ftleife, = vleeschIlpastei, -bank (of
stalletje); -plak; -spijs.

ateifOftedDer, m. = peilstift. atelfriyiteuer,
iv. = belasling op vleesch.

:tan,
,teife,
nt. = vleeschilsoep; - dag; - deelen; - pot.
ateifdyllivare, in.; :wage, n).; ztuar3e, lv.;
4ticrbung, no.; :Inuntie, tn.; ,ivurft, tv.;
= vleeschllwaar; -schaal; -klie g ; -wording;
ateifefylifuPpe,

-wonde; -worst; -tijd.

ateik m. —c = vlijt, ijver, naarstigheid;
mit R. = met opzet. fteli f#0 = vlijtig, ijverig; druk.
(1).) =verbuigen, vervoegen.
fieftieven,
ftenIten, fcW. (0.) = grienen, huilen, schreien,
drenzen. ateivner, —t, — = drenzer‘
schreeuwleelijk. 7itennerei', nt. — = drenzerij, huilerij.

ate'frint, iv. —,

stet, f.

= pijlschans.

fteirictien, fcfnu. (O.) bie 30ite = de tanden
liftennti ffient. [knarsen, laten zien.
fteKiitiet = buigbaar, veranderlijk. atexions,
to. —, --en

flexie, buiging, vervoeging.

atibuitier.
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= zeeroover, vrijbuiter. atin'tett f (*ifgli cite, nt. = geweerschotsafstand;
libu llier, in. —6,
tot op een geweerschot afstand.
= lapwerk, verstelwerk.
Gib auf
atirt'arbeit,
= vuursteen.
fc0M. (1.) = lappen, verstellen;
atiniten ftcht,

= flintglas.
cittetn etio. ant 3eitne f. = iem. een poets atint'ata,
—n = praatje(s), laried ftir'ren,
spelen, iem. iets brouwen. aticifen,
[atir're,
— = stuk, lap. atiefer, m.
(r).)= flikkeren, schemeren, onvast been
— lapper,
versteller. atictereti ,
—, —en = lapperij, en weer bewegen.
gelap, knoeierij, verstellen. g-licifertoint, fli'fPertt. ffOni. (O.) = fluisteren.
= loovertje, prul, opschik,
= lap of atitter, nt.
= verstelloon. CVtirr i taPpen,
klatergoud, beuzeling. alitlergfatt 3 , m. =
stuk om te verstellen, in te zetten.
bedriegelijke flikkerglans, schijnschoon.
fttneiber, m. = lapper, versteller.
tergoth, f. = klatergoud. alitlerfram, m.=
tAntter, m. = schoenlapper. atittivert, =-snuisterijen, prulleboel. tittle-at,
lapwerk, verstelwerk, knoeiwerk. atirtitiort,
(1).) =
flikkeren, glinsteren, fonkelen. alifterfanb,
1. = stopwoord, stoplap.
m. = schitterzand. atitlerftaat,
:Wert
= vlier.
e'Vtic i ber,
1. = opschik, schoonschijnende pronk. antler:
1.;
atieberlibautn, nt.; :Witte,
-bloesem;
= wittebroodsweek.
thyme,
=ftrattr4, m.; :tee, m. =
= boog, pijlboog. tlit'3en,
-stroop; -struik; -thee.
atiirtiori cit,
1cOir. (1).)flitsen, schieten, vliegen.
—n = vlieg; 51roci Atiegen ntit
atiene, iv.
vlokasch, vlokkigeasch.
atter Ria fcbragen = twee vliegen met (of atorra f t* ,
--,
— = vlokje. alocite,
in) een klap slaan; er hrgert fidj iifter bie A.
an ber Qanb = hij maakt zich over elke
—n vlok. fivefen, fc'Oin. (Li.) vlokken,
vlokkig worden, krullen, in vlokken vallen.
kleinigheid boos; 113ani1* A. = Spaansche
vlieg, een trekpleister.
fioci fenartiri = vlokachtig, vlokkig. afoclen:
bett, 1. = vlokbed, wollen bed. atocleufai:
M eg
an, ft. (f.) (tnt Meet, er ffiegt; flog;
Stilde)
Peter, m. = vloksalpeter. atoclentur4, f. =
ffiegeb! geffogen) = (in bit
grof
laken. fivaltibt = vlokachtig.
vliegen, (in bie 2uft) vliegen, springen; (tie=
= vlokvlokkig, vol vlokken. ato d i f ethe,
gettbe Matt vliegend blad, vlugschrift;
= vlokwol,
zijde, floszijde. afortIvolte,
ftiegenbe eritere = gierbrug; ftiegenbe 2a6a,
vlokkenwol.
rett = ambulance; mit fliegenbett Ottert =
met vliegende vaandels.
woo, m. Atiibe = vloo; einem einen A.
ink ^tjr 14ert = iem. verontrusten, ongerust
atie'gentuntitt, m. = olmboom.
maken. 70otrtilk in. = vlooiebeet. ftivimt,
atie'genlIfiinger, m.; =gran, f . ; = gift, fi. ; =Rolt,
feOlro. (1).) = vlooien.
= vliegenllvanger (oget unb
:flaPpe,
nt. =
; ,frant, j.;
$flan5e); -net; -gif; -god (duivel); -klap.
atotyll f arDe,
vlooieljkleur, -kruid; -steek (of -beet).
atie'Renilneth f.;
f.; fttniiPper, m. =
vliegenlInet; - papier (of - dood); - vanger.
totnit(en), atont(en) = taunt, mierenvet.
for, m. —(e)?,, --e = fleur, bloei, hloeitijd;
aticgettlif(tranf, m.; =friguarnt, nt.; :1joact,
floers, rouwfloers, krip, sluier; in A. fan =
m.; :Nebel, = vliegenkast; -zwerm;
in bloei zijn, in de mode zijn; einem ben A.
-vogeltje (colibri); -waaier (of -net).
bon ben Vtugen 3i0en iem. de oogen openen.
— = vlieger (een lichte boot).
afirger, m.
= Flora, bloemengodin. ;tirra,
flielpen, ft. (bit Met*, er ftierit; ?Lori; ftlifje; ato'ra, hi.
..ren = flora, bloemenwereld.
fficke)! geffotien) = (einen od. etiv.) vluchten,
vermijden, vlieden, schuwen; (1.) f. bar einem
toritiantl, 1. = krip, doers, rouwband.
= rouwband.
tainbc,
od. chi). = vluchten voor iem. of iets; de
= Floris.
wijk nemen.
atoirctO,
= Florentijn. Oren=
—, —0 = vloertegel, platte vioer- Rtarentilter, nt.
atieje,
= Florentijnsch. `M orett i ', 1. =
stee p , zerk.
Florence.
heck, vliet.
—e
'atiefb 1.
—c it. —t = floret, stootfliej;ett, ft. (f.) (bit ffieeft, er ffief3t; Hoff; aturett' f.
of schermdegen.
fliiffe, ffie3e! geffoffen) = stroomen, vloeien,
floretlint. aforettjeibe,
loopen; bie aarc f. iOr um bie ScOuttern = atiorettibanti,
= floretzijde.
golven; voortvloeien ; vloeibaar word en ; voorbijgaan, heenvlieden. ftieftent) = (bout Valfer) ator'intt, nt. =hoed van krip, hoed met rouw.
stroomend; (bum Stit, dote Mabierfl.iiet, bon fforte'ren,(0.) - floreeren, bloeien.
Bien = bloemlezing.
tier 9iebe) vloeiend, vlot, gemakkelijk. aficfp
atoriteniunt, f. —(6),
= florijn.
—c
Morin',
paPier, f. = vloeipapier.
aforift',
nt.
—en,
—en
=
bloemist.
—n
=
laatijzer.
atiele,
f.; :frOteier, m.;
— = zwak schijnsel, flik- Rtorlifappe,
Rtim'iner, m.
= muts, kleed, sluier, doekje van krip.
kering; glimmer; klatergoud. ffint'ment,
kripwever.
((I.) = flikkeren, flakkeren, schijnen, glinste- atothicticr, in.
,
- rhetorische bloem,
RWlet,
y en; e?, ftimmert nth bor ben 2incien = ik
bloempje, zwierige bloemrijke wending, froze.
een waas voor de oogen.
flint = vlug, gauw, rap, behendig, net, aardig. atok f. Ali313e = vlot, houtvlot. tii(
— = vlugheid, rapheid.
cult, 1. = (kantoor van het) toezicht op de
tintbeit,
vlotterij. at ii k badj, nt. = vlotbaar water.
--e = vuursteen, flint.
Rtint, nt.
= geweer; bie
in?, ,Clorn
ftirifrbar = vlotbaar. alo-WM-lint, in. = boom
—,
alittle,
= ainbtenaar
van een vlot. aiojiliectutter,
inerfen = het bijltje er bij neerleggen.
vlotbrug.
=tuna, 11).; van de vlotterij. aitifOriicre,
t;Itin'tettilfuttlen, m.; ,friit3er,
=-- vin.
,
fvfite,
= geweerlIkolf; -kra,sser; -kogel; -loop.
=taut,
= 't vlotten, vlotterij; vlot;
,fritub,
,
RIO'f;e,
atin'tenll fri)aft, nt.; ,frincf;,
vlotgeld; waschbak (int 3crgiverf).
,frfint tn. = geweerl!lade, -slot; -koker (of
(f) .) =
Totten, later
-drager of -Schoen); -schot.
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gieten, ingieten, inboezemen. ateefgr, m. —b,
vlotter.
atofrfeber, to. = yin.
m.; =gererbtigfeit, m.; :graben,
= vlogschipper; -recht; -gracht;
m.;
-hout.
=bled* in. = vlotilwachter;
atOff fiiiter,
-knecht.
aloWmeifter, m. = hoofdopzichter van de
vlotterij. alofrorbnung, in. = verordening
op de vlotterij. aloffberhinfter, = directeur van de vlotterij. alo Witiaffer, f. = vlot= vlotterij.
water. ;.fofitiefeit,
m. = vlotterijbelasting.
—,
fluitje. ;Vale,
atiit'Mett, f. --t, —
btafen = op de fluit blazon.
—it = fluit; bie
fcbin. (b.) = op de fluit blazen, de
fluit bespelen, fluiten; ftiiten geben = verloren
gaan, er van doorgaan.
;
m. ; :fatter, ; =pfeife,
:register, 1.; =ftimute, ; =ittg, fluitspeler; -foedraal (of -etui); -pijp; -register;
-stem (en -partij); -werk.
m. —en, — en = fluitist.
ftott = (bon Scbiffen) vlot, vrij ; fig. jolig, zorgeloos, vroolijk. [aloft, f. —et = room.]
—n = vloot, zeemacht. atot':
atovte,
= vlootvoogd.
tenfilbrer,
--n = flotRiOttiVIC (spr.: flottielje),
vlotweg.
tielje, kleine vloot. flottiveg
1. —et, --e = horizontale laag (lot Oerg=
Inerfe). afii3'er3, 1. = erts in lagen.
= uit lagen bestaand gebergte.
gebirge,
= horizontale laag. fti33'iveife,
t,
alrtylM
iiV
= in lagen, laagswijze.
Caclj, m. —(e)t, A'fitcbe = vloek, verwensching,
vervloeking, eed. fincirbetaben = waarop
een vloek rust, vervloekt, gevloekt. ftu'cbcn,
fcbir. (tj.) = vloeken, razen, zweren; einem f. =
iem. vloeken, vervloeken; auf einen f. op
iem. vloeken, op of tegen iem. razen. fiu'rbet0=
avert vloekwaardig. at-trit er, in. —d, — =
vloeker.
— = vlucht; zwerm; speelruimte;
atm*,
gelijke richting; reeks, zij; bie B. ergreifen =
de vlucht nemen, op de vl. gaan; in bie
fcbfagen, treiben = op de vl. drijven of slaan;
= in 66n
auf er fteben affe in diner
bie
richting; et bat fie gebiirig in ber hij
heeft er den wind onder. turfft'intn, m. =
vluchthol (bet Sitbet).
itiidyten, fcbin. (1.) = vluchten = ftieben; (tj.) =
in veiligheid brengen, redden ; flit f. =
vluchten, de wijk nemen. ftiidytig = voortvluchtig; snel, vlug; voorbijgaand, vergankelijk; oppervlakkig (Venicb, t inbrucf, Wrbeit);
vluchtig (Cid, Sat3, et); ficb auf ffilcbtigen
,(ttf3 feten = op de vlucht gaan ; f. tnerben =
vluchten, op den loop gaan.
= snelheid; vergankelijkheid, onbestendigheid, oppervlakkigheid; afgetrokkenheid,
onoplettendheid; vluchtigheid. alii0tinfei0=
febter, nt. = fout nit onachtzaamheid.
ling, in. —(e)t, —e vluchteling, voortvluchrooilijn. afitc4Vber.,
tige. atuflinte,
tn.
ck
m. = poging om to ontvluchten.
= vloekwaardig, verdoemelijk.
[fffid = Pigged
--t, — houten waterloop, kanaal
afttiber,
(beim Vilbtenbait), molengoot. ffullern, fcM.
(b.) = hout
de rivier vlotten.
atug, m. --et, tiige = vlucht, 't vliegen;
zwerm, vlucht; int aittge = in de vlucht;

flitiMett.

= kogelbaan. atun'bicite, it%
altig'batin,
werkbij. afunlifatt, f. vliegend blad, vlugschrift.
atit' aei, in. —t, — = vleugel (einet Zogett,
bet 92afe, diner Ziir, dined Mebiiubet, eine?,
,seeret, eine Ptabierart); wiek (einer Olittife);
er tii13t bie a. angen = hij laat de vleugels
hangen, is moedeloos; er bat ficb bie bet=
brannt = hij heeft zijn vingers gebrand, is
er leelijk ingeloopen ; einen beim a. eribilcben =
1t4en
iem. bij zijn vlerk pakken; einem bie
od. befcbneiben = iemands vleugels korten,
nt. =
iem. kortwieken.
vleugeladjudant. alii'getbatter, tn. = piano= vleugeldeksel,
fabrikant. atii'getherte,
-schild. flii'gefftirittig = vleugelvormig. fie:
= vleugelvormig vruchtje.
gelfrttebt,
atiVgetfiifger,= vleugelvoetig weekdier.
= muts met afhangende
atiisgetffraithe,
zijstukken, kap. C;fil'oeff)ed, f. vleugelhek.
atiti'gettleib, = jurk met wijde afhangende
mouwen („im 18.a1 raj. ttcib fiir unertnacb,
fene Rtibcben"). ffil'oefIctOut = vleugellam.
= ongevleugeld, vleugelloos.
getmann, m. = vleugelman, flankeur.
neintiitK, tn. = pet met oorklappen.
ftti'fieitt, robin. (b.) = bevleugelen; als op vleugels voortdragen.
f. = gevleugeld ros, paard,
Pegazus. atiVgetfrblag,m. = vleugelslag,
= vleugelspits.
wiekslag. atii'getfpitfe,
vleugeldeur, porte-brisOe.
aiii'aettiir,
Rtieg thud), f. = zeil v. d. molenwiek.
fittgifertig = gereed om to gaan vliegen.
aluffeuer, = brandend stuk; kortstondige
roode uitslag.
(bon 3i3pietit) vlug, rijp, kunnende
friltrge
zelfstandig, rijp; f. inerben =
vliegen;
opvliegen, uitvliegen.
atug'bafer, nt. = wilde haver, vlughaver.
afttglinie, = kogelbaan. atun'tocii , f, =-_
gat in den bijenkorf. ainq'ma gr4ine, tu. =
vliegmachine. attt fl 'me4 1, f. = stuff- of stofmeel.
fturi #
fluks, cladelijk, onmiddellijk.
drijfzand, stuifzand.
alun'fanb, nt.
= vlugschrift, brochure. atug':
fitrift,
nt. = hij, die in de vlucht schiet.
—, Atilbe = steile rots.
fni) (Scbinei3),
aluftnation', tn. --, —en = fluctuatie. golving, weifeling. fInftute'ren, fcbio. (b.) =
fluctueeren.
--, --n = een
atutt'ber, nt. --d, —;
soort hot.
aiiitti ferer, m. - -t, — = pocher, opsnijder,
zwetser. atunterei', —, —en pocherij,
opsnijderij. tittitlertt, fcbin. (b.) [flikkeren,
glinsteren], pochen, opsnijden.
atu'or, 1. —t = vloeispaat. afittireNCII8',
— = fluorecsentie, uitstraling.
—, —en = veld, beemd.
I. 'aim,
II. atm,
—t, —e; (aucb M.) = gang, portaai,
vestibule. atuributt,
= kadaster.
fenfter, = raam in de vestibule. aittr'nattfl,
= veldin. = gang; inspectie.
grens van een veld of
god. 1turigren4e,
= veldwachter. afttri=
terrein. afurfiiiter,
= kadastrale kaart. alitr'renifter,
Carte,
veldwachter.
1. = kadaster.
grenssteen. atur'iviirbter,
aittr'ftein,
veldwachter.
opschieten, vorderen;
[ftit'fiteit, fcbin. (b.)
mit bent Ci3etbe 1. = geld verkwisten.]

Mitt.
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atuf), in., Miiffe = rivier, stroom,
vloed; strooming; smelting, gesmolten toestand; stroom; zinking, jicht, rhumatisme;
vloeiing; in
bringen, fornmen = op gang
brengen, komen; bet ber alebe (od. bon
Torten) = de woordenvloed; in fommen =
vloeibaar worden. ftufgar = stroomaf. atuff:
antootpter, nt. =-- oeverbewoner. afit V arm,
= rivierarm. rytufrbarfrfj, m. = rivierbaars. atufrbett, 1. = bedding. atufrfieber,
f. = zinkingkoorts, rhumatisehe koorts.
atufrigebiet, 1.; :ootb, 1. ;
tn.; tfreciit,
= rivierligebied (stroomgebied); -good;
-god; -snoek.
fiiif fig = vloeibaar, in gesmolten toestand;
N loeiend (bon Ronfonanten); f. mac4en = smelten
(tranf.); f. iberben = smelten (intr.); (bon
(elb) los beschikbaar; rein termogen f. ma=
(ten = to gelde maken; Gelber f. madden =
realizeeren. atiirfinteit, to. —, —en = vloeibaarheid, vloeistof.
attifi'll farP fett, iv. ; zfreti, m. ; :ne#, 1. ;
:nige (o d. :Ittnn4)4e), to. = rivierlikarper,
-kreeft; -net; -nimf (najade).
atlifg Pferb, 1.; Janb, nt.;
f.;
fatyrt, to. = rivierlipaard, -zand; -schip;
-vaart. alui0pat, m. —(e) = vloeispaat.
= rivierildal; -never.
atufritat, 1.; :ufer,
alitfrluage, iv. = waterpas. atufrltutffer,
= rivierwater.
atiejterer, at.
— = fluisteraar. ftii'ftern,
fe4to. (4.) = fluisteren, mompelen.
atilt,—, --en = vloed, hoog tij, hoog
water; overstrooming; vloed, stroom (bon
Triinen, ,Vic4t); bie afuten = de golven, de
baron, de waterers. aint'anfer, tn. = vloedanker. aturbett, 1. = molengoot. atittlitick
= binnendijk. ativte,
—, —n = fluit,
fluitschip. ffirten, 1c4iv. (J.) = opkomen van
den vloed, golven, stroomen;
flutet = de
= vloedhaven.
vloed komt op. atutibafen,
atuti3 eit = vloedtijd.
aod,
—n =
—, —en; goefe, tn.
fok, fokzeil.
m.,
m.; :fend, 1.; :flange,
= fokkellmars; -mast; -zeil;
:tunttb,
-ra; -want.
aiiberatift', nt. —en, —en = federalist. aibe:
ration', —, —en, —en = federatie. fi3bera:
fib' = federatief. aiiberatitqtaat, nt. =
federatie. fiiberie'ren fe4tv. (1.) = zich
federeeren, zich verbinden.
[fo'bern] = forbern.
— = veulen. fo4 1 ten, fc41-o.
Al oirten, f.
(1i.) = een veulen krijgen.
—e
= warme zuidenwind,
aiiint,
—n = zeeboezem, golf, inham.
aii(4)ribc, tb.
forel].
[aotrre to.
—n
—n = pijnboom.
—, —en = brandpuntsafaufarbijtait 3,
— = brandpunt.
stand auifit, m.
—n = uitslag, gevolg, rezultaat;
aol'qe
zonder ondervervolg, reeks; in einer
claim = aan een zaak
breking; einer Sac4e
gevolg geven; einem g-. leiften= iem. gehoorzamen: einer (tinlabung
Teiften = aan een
uitnoodiging gevolg geven , gehoor geven;
= in 't vervolg [gevolg, stoet;
in ber
volgorde; gevolgtrekking].
= gereede opvolging.
aancteiftutm
fc4iv. (ti.) = (einem Ti ii O rer, einem 3ei,
fpiel, einem Watgefier, einem hate, ber Dlobe)
volgen; auf einen f. = op iem. volgen; baratt6

fotat = daar volgt nit; hiarunt [daft bu nictit
gefolgt? = waarom hob je (mijn raad) niet
gevolgd? ibie folgt = als volgt.
foti nenb = volgend; er 1(0 foitlenW = hij
las het volgende; folgenbe, finb bie 11amen =
bier volgen de namen; im folgenben = in
hetgeen volgt, in de volgende regels, hoofdstukken enz.; bad i-s:orgenbe = het volgende.
foUgenbergeftatt, forgenbermafien od. for:
genberioelfe = op de volgende wijze, ale
volgt. fol'nento ,S = zonder gevolg(en). for:
gettreitt = rijk aan gevolgen. aotftictireiOc,
= volgreeks, reeks, rij, orde, beurt.
fegererlit, = joist, logisch, consequent. aol'oeritttigieit, iv. = juistheid,
consequentie. forgertt, 1c4113. (4.) = afleiden,
besluiten trekken, opmaken. aorgerittto,
—, —en = gevolgtrekking, besluit, concluzie;
otgeruttgen 3-ietyn = gevolgtrekkingen maken.
aorgefati, m. = gevolgtrekking, gevolgstelling. fotigetnibrig = onjuist, onlogisch, inconsequent. aol i getoibrioreit, = onjuistheld. aorgeviger, m. = volgteeken, aanwijzer
onder aan 't blad, custos. aanevit, iv. =
volgende tijd, vervolg, toekomst. foln'tir4 =
bijgevolg, dos, derhalve. foin'fam = volgzaam, gedwee. aofff fautreit, iv. = volgzaamheid, gedweeheid.
aotiant m. —en, —en = foliant, in-folio.
—n = verfoeliesel (einer
tv.
foelie (unter Qbeffteinett); iets onbeduidends,
dat iets beters, iets mooiers sterker doet
uitkomen; Sur bienen = relief geven, als
voorwendsel gebruikt worden. foliie'ren, fc4ib.
(4.) = pagineeren; verfoelien. 7;).0 1i0, f. —d,
.. lien = folio, groot formaat.
api tiolibattb, in.; :format, 1. = foliolideel,
-formaat.
= folklore, volkskunde.
aotriore,
—n = pijnbank, foltertuig;
Rutter,
kwelling, pijniging, marteling; einen auf bie
fpannen = iem. op de pijnbank leggen.
aoliterbant, to. = pijnbank. Raterer, m
— = pijniger, ben!. Ratergerat, 1. =
marteltuig, folterwerktuig. tlotlerfantnter,
(4.) = fol= folterkamer. fot'tern,
teren, martelen, pijnigen, kwellen.
gnat, iv. = folterkwelling, martelpijn. z otter:
OuerfMeng, f. = marteltuig, folterwerktuig.
aonb (spr.:
= grondslag,
, m.
achtergrond. atonb4 (spr.: Id), in. —
(spr.: fds) = fonds, kapitaal. aintbtqatthei,
m. = actiehandel.
— = fontein. aontancir f.
aontii'ne, lb.
—e; aontanetite, —n = fontanel: alleen door huid gesloten plek in den
schedel van pasgeborenen; kunstmatige otterwonde, afvoeringszweer.
aontanelreifen, 1. = schroei-, brandijzer.
1. = fontanelaontanetrerbfe,
balletje. Rontattelrfteitt, = helsche steen.
foP'Pett, fct Yu. (4.) = foppen, beet nemen,
voor den gek houden. aupocreii, to. —, —en =
fopperij , plagerij.
,rior'ce (spr.: forse), to. —, —en = geweld,
dwang. forcie'ren, fc4tb. (4.) = forceeren.
zie

Nvber, zie fiirber.
aiir'berer, — bevorderaar, beschermer, begunstiger. fijr'bertirt) = bevorderlijk,
nuttig, voordeelig, [snel, spoedig].
vorderen, eischen, verfor'bern, fc41-n. (4.)
langen; etlu. bon einent [an einen] f. = iets
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van iem. verlangen; einen ha y Oericht f. =
iem. (voor de rechtbank) dagvaarden, dagen;
einen f. = iem. uitdagen.
fiir'bern, fchin. (1.) = befarbern; bevorderen,
aanmoedigen, beschermen; 311. Zage f. = aan
den dag, aan 't licht, te voorschijn brengen;
bie Schritte f. = voortstappen; bie %theft
fi-irbert = schiet op, vordert; fich f. = zich
haasten]. 1. —le = nut,
begunstiging filr'berfant = nuttig, bevorderlijk ; [snel] ; fiirberfamer Wnhanger = ijverig
aanhanger. m. = mijnschacht, waaruit de delfstoffen naar boven
gebracht worden.
aor'berung, —, —en = vordering, eisch,
verlangen, pretentie; dagvaarding; uitdaging.
aor, berung, in. —, —en = Oefiirberung, bevordering, bescherming, aanmoediging; 't tevoorschijn-brengen (uit de mijn).
ritttOraftett,
nt.
kist, om de leien
nit de groeve te brengen.
—n = forel.
aorelle,
oretricilllbatt, m. ; =fang, nt. ; : tack m. =--forellenlibeek; -vangst; -vijver.
—n, —n = forens, buitenwonende.
aorettle,
--, —n---= vork, hooivork].
[aor're,
norm,—, =en = (in often T-exinenbun0=
iveifen) vorm. format' = vormelijk, 'eat den
vorm betreft, vormend, ontwikkelend. aor:
$t. = formaliteiten. onnatid'ittiO,
m. = formalisme, overdreven in-acht-neming
V. d. vormen. aormati ft', m. —en, —en =
formalist, pedant. aormatitiit, —, —en =
formaliteit. fornta'titer = vormelijk, in den
vorm, naar den vorm. aurnt'arbeit,
=
gegoten werk, vormwerk. aormat', T
—e formaat. aormatiow,
—, —en =
formatie. aormet, iv. —n = formule.
Cori ntettinft, T. = formulierboek. fortnell' =
vormelijk; formeel, uitdrukkelijk. aormei=
luefett, f. = formaliteiten, complimenten,
ceremonieel. for i nten, fchin. (h.) = vormen,
fatsoeneeren, formeeren. riorIttenteine, =
vormleer. aorinenfelmtelber, m. = houtsnijder. aor'ittentnefen, T. = formaliteiten,ceremonieel. aorliter, m.= gieter, vormer,
modeleur. aorttrfe4 ter, tn. = font tegen den
vorm. fornt'Retuanbt = knap, handig in de
vormen, welgemanierd. aionn' tliefor, m. =
vormgieter. formitfa'bet = formidabel, geducht. fortnie'ren, fchih. (ti.) = formeeren,
vormen, maken, rangschikken, in den vereischten vorm schikken. = vormelijk, complimenteus ; formeel , uitdrukkelijk,
in den behoorlijken vorm, bepaald, werkelijk,
geregeld. iirntliff)teit, —, —en = formaliteit, plichtpleging, etikette. fortn'to,S
zonder vorm, vormloos, misvormd, onbeschaafd,
ongemanierd. orntlofigfeit, in. — = vormloosheid, onbehouwenheid, ongemanierdheid.
onit'preffe, = vormpers. aortitfratmen,
tn. = vormraam. aornti ft4 neiber, nt. =
(-,orntenichtteiber.
aorntittar', f. --(e)i1, — e = formulier, voorgeschreven vorm. formutie'ren, fclv. (h.) =
formuleeren.
forfft = stevig, krachtig, funk, robuust, forsch.
aorfrirbenierbc, onderzoekingsgeest,
zucht tot onderzoek. for'fitett, ittn y . (b.) =-vorschen, onderzoeken; nach etin. od. einem f. =
naar jets of iem. onderzoek doen, zoeken, iets
nasporen. aor' frijer, nt. —
= onderzoeker, (na)vorscher. atit' frfi erbficf, nt. = oncler-

aortbilbunottfinte.

zoekende, vorschende blik. Alorlsterneift,
nt. = onderzoekingsgeest. raliefr4ung, —,
—en = vorsching, navorsching, onderzoeking,
nasporing.
—e = woud, bosch (van een
alit%
landheer). aor ft, iv. —, —en = jachtgebied.
aurfrafabentle, = academie voor boschcultuur, voor 't boschwezen; houtvestersacademie. aorframt, 1. = administratie van
de bosschen. aorfeantr4lag, m. = schatting
van een bosch. aorft'auffe4er, = boschwachter. aorkbeantter, m. = ambtenaar bij
de houtvesterij, bij 't boschwezen. aorftifir:.
m. = boschdistrict. aorirbienft, en. =
boschdienst. forfteilift = 't boschwezen be— = houtvester.
treffende. aiir fter, m.
—, —en, aiirfte0 and, f. =
aijrfterci',
houtvesterswoning. f. = administratie van 't boschwezen; kennis van 't boschwezen; houtvestersvak. aurft'frebei, m.
vergrijp tegen de boschwetten. forkgererfit =
overeenkomstig de boschwetten; kundig in.
't boschvak. aorkgerittt, 1. = boschgerechtshof. aorftiqefetf,
= boschwet. aorfts4ait,
f. = houtvesterswoning.
aorfelt)iiter, no. ; :Ittf0eftor, no. ; :fnItitr,
iv. = boschlwachter; -inspecteur; -cultuur.
aorkfunbe, kennis, wetenschap van
't boschwezen. forklift = 't boschwezen
betreffende. aor ftlitann, nt...tente)=--houtvester. forktniif?ig = overeenkomstig
de wetten van 't boschwezen.
r ft' tit e i ft r ,
m. = inspecteur bij 't boschwezen. atirfti,
niit3ung, = opbrengst, inkomsten van
een bosch. aorkorbnitng, in. = boschwet.
aorkrat, nt. = lid van 't boschbestuur.
aorkreftnung, = rekening over de opbrengsten van een bosch. aorft'rei*, f. =
boschrecht, boschwet. forft'reftttict) = overeenkomstig het boschrecht. aorirrebier, f. =_
boschdistrict. aorft' fatiy, in. = zaak die het
boschwezen betreft. aor iffititte, to. grenspaal van een bosch. orft'Weiber,
griffier, klerk bij 't boschwezen. aorft'frixte,
= school voor boschcultuur. aurftberz
gOen, f. vergrijp tegen de boschwetten.
aorktiertuatter, m. = administrateur bij
't boschwezen. aork berthattung, =boschbestuur. aor k tue f ett, T. =boschwezen. aorfe::
luirtfftaft, hi. = houtvesterij, economie van
=
het boschwezen. ;ltorffittiffenfMaft,
wetenschap van 't boschwezen.
= fort, versterwort (spr.: Poor),
king.
fort = weg; voort, verder, vooruit; nob To f. =
enzoovoort (= enz.), en zoo verder; in einem
f. = aan een stuk (door), al maar door;
f. unb f. = aldoor, aa,nhoudend. fortan' =
voortaan, in 't vervolg.
fort'arbeiten, ichin. (h.) = doorwerken; fift
f. = zich gewennen, zich trainen.
fortliatten, fchty . (h.) = doorbouwen, voortb.
fort'begeben flit, ft. (h.) = weggaan, vertrekken.
fortlieftefien, nnr. (h.) = voortbestaan, blijven
bestaan.
forrtteluegen, fc)Ohi. (1.) = voortbewegen,
verder doen gain.
forti bilben, ittn. (Ii.) = verder ontwikkelen,
verder beschaven. verdere ontwikkeling, voortgezet onderwijs.
= inaortliitbun O an ftaft, =frintic,
richting, school voor voortgezet onderwijs.

fortbinien.
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fortlitafen, ft. (0.) = wegblazen, voortjagen;
doorblazen.
fort'bringen, nor. (b.) = wegbrengen, vervoeren; doen gedijen, voorthelpen; idj fonnte
itjn nicbt f. = ik kon hem niet wegkrijgen;
f. = zich erdoor slaan, zijn broodje
verdienen.
fort'briiten, fcbtv. (tj.) = doorbroeden; blijven
peinzen of soezen.
ort'bauer, = duur, het voortduren.
fort'bauern, fcbtu. (s.) = voortduren, duren.
forttriinnen, fcblv. (b.) = voortdringen, wegdringen, wegduwen.
forniiirfen, unr. (b.) = weg mogen, mogen
heengaan.
forle (9,Nuf.) = forte, sterk.
fort'eiten, fcbtv. (f.) wegsnellen,voortsnellen.
fort'entividetn, fcb1v. (b.) = verder ontwikkelen, beschaven. aort'entivicictung,
=
verder ontwikkeling.
ortePierno, f. = piano.
ort'erben, fcbtn. (b.) = fir!) f. = overerven.
fort'faiiren, ft. (f.) = wegvaren; (int eagen)
voortgaan,
weggaan od. wegrijden; (tj.)
doorgaan; er fukr fort in feirter t reArung =
hij ging voort met zijn vertelling; er fabrt
fort Au fcbreien = hij gaat door met schreeuwen ;
(im Scbiffe, tot eagen) wegbrengen, wegvoeren.
aortjall, nt. = 't wegvallen, afschaffing,
't ophouden. fort ifaiten, ft. (f.) = ophouden,
niet weer gebeuren, wegvallen.
fortifegen, fcW-n. (tj.) wegvegen; doorvegen.
fortfeiten, fcbto. (b.) = wegvijlen, voortgaan
met vijlen.
fortlitenen, ft. (1 . ) = wegvliegen; doorvliegen.
fort'ffiefon, ft. (f.) = wegvloeien; voort- of
doorvloeien.
fort'fii4ren, fcblv. (tj.) = wegvoeren, wegbrengen; doorzetten, voortgaan.
aort'gang, nt. = vertrek, 't weggaan; voortgang, vooruitgang; bie orfteffung tuirb feinen
baben = de voorstelling zal niet doorgaan.
fort'geben, ft. (b.) = weggeven.
forrgefien, unr. (f.) = weggaan, vertrekken,
voortloopen, doorgaan, vooruitgaan.
fort'nfimmen, ft. (1.) = doorsmeulen; voortvonken.
fort'4effen, ft. (fj.) (einein) = iem. voorthelpen,
vooruithelpen, verder helpen; weghe1pen;
f. = zich weten to helpen.
fortlytAen, fcbtv. (b.) = met honden wegjagen,
door felle vervolging verdrijven.
[fort'Oin = voortaan I.
fortliinfen, fcbto. (f.) = weghinken, doorhinken.
fort'ijiiPfen, fcbtv. (f.) = weghuppelen, doorhuppelen.
aortifilation', m. —, —en = fortificatie.
aortifilatimO'arbeiten, $t.= versterkingswerken. fortirfimo = fortissimo.
fortlatien, fcbtv. (b.) = wegjagen, voortjagen;
wegdraven.
(1.)
fortlommen, ft. (f.) wegkomen; wegraken;
vooruitkomen; er ift friib bon $jaufe fortne,
fomnten = vroeg, jong van huis gegaan; bad
ucb ift mit fortgefontmen = ik heb mijn boek
verloren; bie 3fran6en fommen put fort =
komen goed nit (op), gedijen goed. ortlont,
vlucht; 't vooruitkomen, vooruitmen, 1.
gang, geluk; er h'irb fcbon fein
finben =
hij zal zijn weg wel vinden.
fortliinnen, unr. (b.) = weg kunnen, voort
kunnen.
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fort'friedjen, ft. (f.) = voortkruipen, wegkruipen.
fortitriegen, fcbir. (fj.) = wegkrijgen.
fortiaffen, ft. (ti.) = laten weggaan; weglaten.
forriaufen, ft. (f.) = wegloopen, ontsnappen,
ontvluchten; doorloopen, voortloopen, -gaan.
fortleben, fc Yu. (tj.) = voortleven, leven blijven.
fortlegen, fcbto. (b.) = wegleggen.
forrteiten, fcbto. (b.) = weg-, afleiden.
= zich nit de
fortintaMen fief), fcblv.
voeten maken, maken dat men wegkomt.
(1.) = wegmarcheeren,
fortimarfctiieren,
-trekken; doormarcheeren, voortmarcheeren.
weg moeten, verder
fort'miiffen, unr. (b.)
moeten.
fortineOmen, ft. (1.) = wegnemen.
fortpaclen, frbio. (tj.) = wegpakken; fir4 f. =
zich wegpakken, zich wegscheren.
voortpla,nten; verfortiPftansen, fcbtv. (b.)
voortplanspreiden. aort'P ftattputg, Iv.
ting; verspreiding.
fortVaPPern, fort iPtauttern, Tctl-u. (b.) =
doorbabbelen.
fort'Priigetn, fcblv. (tj.) = wegranselen.
wegruimen.
fort'raumen, fcblv. (fj.)
fort'reben, fcbtv. (b.) = doorspreken.
—
=
afreis,
vertrek. Nara.:
aort'reife,
fen, fcblv. (f.) = afreizen, vertrekken.
fort'reifxn, (b.)_= wegrukken, wegsleepen.
fortireiten, ft. (f.) = wegrijden; door-, voortrijden.
forti rennen, unr. (f.) = wegrennen.
fort'rotten, Kau. (tj.) = voortrollen, wegrollen
(f.) = wegrollen, dnorrollen.
= wegrukken, wegfortriicren, fcbto.
trekken, verzetten.
foartthern, fcblv. (b.) = wegroeien.
verlengsel, aangroeisel, uitaortlath m.
steeksel.
fcbi-n.
(tj.) = wegbrengen, wegfort'fitaffen,
doen, (einen) loozen, wegkrijgen; verzenden.
fort'frfieren WO, ft. (,.) = zich wegscheren.
fort'frteur4en, fcW-n. (1.) = wegjagen.
fort'Wden, fcblv. (tj.) = wegzenden, wegstiffen; verzenden.
fort'fitieben, ft. (b.) = voortschuiven, voortduwen,wegschuiven,wegduwen;doorkegelen.
fort'fitiffen, (f.) = wegvaren; doorvaren.
forffrfOagen, ft. (tj.) = wegslaan.
fc*. (1.) = zich voortfort'fcWiingetn
slingeren, voort- of verderkronkelen.
wegsluipen,
fortlAteiren, ft. (1.); ftrli f.
voortsluipen.
fort'fittelfen, ft. (b.) = wegslijpen, voortgaan
met slijpen; fcbtv. (tj.) = voortsleepen.
forti fc0100en, Tct)i-D. (b.) = voortsleepen.
fort'frkieubern, fcbiv. (b.) = wegslingeren.
fort'frOliipfen, fiblv. (b.) = wegsluipen, wegglippen.
forti fitreitien, ft. (b.) = doorschrijven, verder
schrijven.
fortifrf)reiten, ft. (f.) = voortstappen, voortgaan, vorderingen maken, vooruitkomen;
ety egang = voorwaartsche,
fortfcbreitenbe
=
voortgaande beweging. aort'fittitt,
vordering, voortgang, vooruitgang.
fttrittier, 20. — = man van vooruitgang,
van de vooruitstrevende partij. forefritrittz
ti j = vooruitstrevend.7.'.ort'fctiritOntrtnit,
=
tc ort'fcbrittter. ;_Vort'frOittOlartei,
vooruitstrevende partij.
forePtiventitten, fcbto. (b.) = wegspoelen,
voortdrijven.

forticipuintnicu.
ftirt'fOttlittitten, ft. (f.)
doorzwemmen.
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wegzwemmen,

(1.) = weg-, doorzeilen.
forrfeneln,
fchto. (1.) = weg verlangen.
fort i fetittett
forffettben, unr. (h.) = wegzenden.
fort r fet3en, fchiv. (t).) = voortzetten , vervol gen ;
wegzetten. aortfetAutta.
—, —en =
voortzetting, vervolg; a. folgt = wordt vervolgd.
= weg moeten.
fort'fottett, unr.
fort'fInetett, fchiu. (i.) = doorspelen, verder-

arauticrung.

arnrijr, to. —, —en = vracht (lading, vrachtgeld, vrachtloon). frarfitliar = vervoerbaar.
arar4t'brief, m. = vrachtbrief, (Schiff) cognossement. frar4lett, ichto. (h.) = vervoeren;
vrachten, bevrachten. aratt
vrachtm. = vrachtrijder. arcutt'getb, 1.
geld, -loon. araitt'gut, = vrachtgoed.

racti4attbet,m.=expeditiehandel.arartr:

ante, iv. = geleibiljet. 4raitt i futfite, tn. =
huurrijtuig. aratti Ore0, m. = vracht,
spelen.
vrachtprijs. arar4rfrociii, nt. = vrachtbrief.
(1.) = weg-, doorgalop- ararfit'fiViff, vrachtschip, beurtschip.
fort'fprengen,
peeren.
arart5t'fttirt, 1. = vrachtstuk, kolli. earful*:
fOrftPriligen, ft. (1.) = weg-, doorspringen.
berfenber, m. = expediteur. arariOsitianen,
fort'flniteu, fano. (h.) = wegspoelen, voort- m. = vrachtwagen. ararOt'Aettet, m. =
spoelen.
vrachtbrief.
fort'ftchten firk ft. (1.) = wegsluipen.
;rail', nt. u. rcide = heerenrok.
fortiftetten, fchio. (h.) = wegzetten.
*Ira*, to. —, —0 = vraag, ondervraging,
fort'itofgit, ft. (h.) = wegstooten, voort- vraagstuk, kwestie; eine A. an einen ridjten =
stooten; doorstooten.
een vraag tot iem. richten; eiftrtoc0 bie
=
forti ftriimett, Vito. (f.) = wegstroomen.
het is nog de vraag, het staat nog te bezien;
fortiftiirnten, 1ct)n). (1.) = wegsnellen, wegbad ift Leine = dat is zeker; ohne R. =
stormen.
ongetwijfeld, zonder kwestie; in a. ftetten =
fort'ftiirAen, 1clu. (1.) = met een vaart weg- in twijfel trekken; 6 fommt in 3. = in oversnellen.
weging, in aanmerking; hie in A. ftehenbe
(1.) = weg-, voortwan- Kngetegenheit = de zaak in kwestie, waarvan
fort'tantnefu,
kelen.
sprake is; bie orientatifche a. = de Oostersche
forrtratlen, ichitt. (1.) = weg-, voortdraven,
= de pijnbank (attf
kwestie; bie peinfiche
doordraven.
hie p. R. fommen).
fort'tranett, ft. (h.) = wegdragen.
fra'aett, fchtn. (1.) = vragen, ondervragen;
fort'trcitictt, ft. (h.) = wegdrijven, voortdrij- risen nctch etto., um Mat f. = iem. naar iets,
von; voortgaan, volhouden;
wegdrijven.
om raad vragen;
fragt fich, oh.. = bet is
— = Fortuna, geluksgodin.
COrtu'rta,
de vraag, of ..; nach einem f. fallen naar
fchi-o. (h.) = werdurven.
iem. laten vragen (hoe 't met iem. gnat);
fortluagen
fortluiitgen, ichin. (h.) voortduren, aan- ioh frage nicht ben ,enfer od. ben ;Teufel nach
houden. forfloiitirei0 = aanhoudend, voortihm = ik bekommer mij geen drommel om
durend.
hem of ik stoor me geen drommel aan hem.
fort'tuat3eit, fchio. (h.) = voort-, wegwen- fra'nettb = vragend, ondervragend. ara'ne,telen , -rollen.
= punt in kwestie, vraag. arn'acr,
*'unit,
— = vrager. fra'gerifc4 = vraagziek,
fortloattbetn, ichto. (f.) = weg-, voortwan- nt.
delen, -gaan.
vragerig. gra'Refat, m. = vraagzin, vragende
(f.) = wegtrekken, verder zin. araigefteltunn, 't stellen van de
fortluanbern,
trekken, -reizen.
vraag. ara'aetheife, iv. = manier van vragen.
fort'itiefmt, fchio. (h.) = wegwaaien.
rfra'getoort,1.=vraagwoord. ara'clevirijen,
weg wijzen, afwijzen.
1. = vraagteeken. frarctir4 = twijfelachtig,
fortloeifen, ft.
fortluerfett, ft. (h.) wegwerpen, weggooien. betwistbaar; ift f. = het is de vraag; ba.?,
fortluirfen, ichto. (h.) = blijven werken.
fragliche tau? = het huis in kwestie, het
wegwisschen, wegbewuste huis. fran'to = onbetwijfelbaar,
fortloifrijett, ichtu. (h.)
vegen.
onbetwistbaar.
fOrtliwiten, fchi-o. (h.) = weg willen, voort-, aragment',
—(e) , —e = fragment. fraw.,
vooruit-, verder willen; hie Sac* wit( it-ict)t
menta'rifri) = fragmentarisch, broksgewijze.
fort = gaat niet vooruit; e?, rum mit ihm gar fran'tviirbitl = onzeker, twijfelachtig.
nicht fort = hij gaat heelemaal niet vooruit. araftion', to. —, —en = breuk, fractie; polifort'vrren, ichto. (1.) = weg-, voorttrekken,
tieke partij, afdeeling, fractie. araftur',
-rukken, -sleuren.
—, —en = fractuur, (been)breuk. arafturs,
hoekige, gebroken of Duitsche
fort'Oetyn, ft. (i.) = weg- of -voorttrekken; fdjrift,
wegtrekken, weggaan, verhuizen.
drukletter.
nt. = uittocht, verhuizing.
franf = frank, vrij ; f. unb frei = frank en
..ra = forum, marktaorunt r ,
vrij. avant, nt. —en, —en = franc. aren't:.
plaats; ba?, gehiirt nit* Sitmeinent = dat
fatur', —, —en = frankeering. araufa:
ligt niet op mijn gebied, behoort niet tot
turVoang, m. = verplichte frankeering.
mijn ressort.
aranle,
—n,
= Frank, bewoner van
foffit' = versteend, voorwereldlijk. aoffir, f.
Frankenland, Europeaan (Warne be?, ftropiter6
fossiel, versteening. aoffilien,
--iett
int orient); Franschman. ran'ren, f.
=--Frankenland. arattlenretr4,
toitbuttn, to. = fossielvorming.
Frankenland.
= Franken= foulardzijde, foulard
rijk, Frankische, rijk. arattleittuatb,
aottlarb' nt.
=
of zijclen dock.
Frankenwoud.
aoura , ge (spr.: fooract.rje), = fourage. arnitt'fitrt, 1. = Frankfort; a. am Main, a.
fouranie'ren, fcinv. (b.) = foursgeeren, an be y Ober = Frankfort aan de Main, Fr.
levensmiddelen hales.
aan de Oder. arantjurter, =
aournotv (spr.: fourfi k (-j),
Frankforter.
=
fourgon, pak- of munitiewagen.
franfie'reu, 1cfpv. (0.) = frankeeren.
aottrier' zie
'arettruicr' zie nutter.
— = frankeering.
fie'rung,

1r anri 1t j.
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arcierOut.

= Frankisch.
tret); -borst; -hater; -vertrek; -haar (ook
fran'to = franco, portvrij, vrij van port.
plant = venushaar).
aranti reirf), f.
= Frankrijk.
vrouwelijk.
tratt'enftaft
rautVrijett, f.
fraujetje.
aratt'enlitianbfifint), in.; =Octal), f.; j.;
iu.
—tt = franje. franlicift = franje:Miter, 1. = vr4uwenlihandschoen; -lnemd;
achtig. frani fia = met franjes.
-bleed (japon); -klooster.
;rani', nt. = Frans.
aran'ettf1ter4t,.
= nederig vrouwenveraratt3'apfet, m. = renetappel. rattOattb,
eerder, vrouwenslaaf.
= lederen band, book in lederen band. arau'enlItranNeit
:Hale, iv.; :lift, In.;
aram'brannttoetn, = Fransche brande- 400, f.;
nt.
vrouwenllziekte; -liefde;
wijn. ranOrot, f. = Fransch brood, melkbr.
-list; -lof; -tooi.
riin3P c4en, f
=-- Fransje. rani fa, arau'enilfattet,
:fripteiber,
rjeljut),
in. — = Franciska.
tn. = vrouwenilzadel; - kleermaker; - schoen.
ratt3iaalter, m.
—; raran3kifainer= arau'etWliente, gq.; 4nenfrij,
zperfott,
mondj, m.=Franciskaner (monnik), minder- iv. =
- mensch; - spersoon.
broeder. ratmtigalteritt, In. —, —nen;
rairenlIftift, 1.; =ftintme,
,traitt, ic.;
aramiaa'nernonne, iv. = Franciskaner non. :turf), f.; = vrouwenliklooster;
aran30faitterorben, nt. = Franciskaner -stem; -dracht (of -kleeding); -laken (damesorde.

ratqmattit, tn. = Franschman. fran3'ntiin:
ttlfr# = Fransch. aram'objt, f.
ooft van
leiboomen. ran3o'fe,
—n,
Franschman. a ran3Ofeici' in.
= gallomanie,
frankomanie, overdreven voorliefde voor alles
wat Fransch is. framiYfetn, (0.) =
Fransch maken, francizeeren. ran3o'fen=
feinb, ramojenfreffer, nt.=vijand, hater
van de Franschen. ranw i fenfurOt, iv. = gallomanie. arait3ii f fitt,
—, —nen = Fransche
(vrouw). framilfie'rett, fttin. (tj.) = francizeeren. = Fransch; bc0 a. = het
Fransch: fns ara3i3fifc0e ilfierfeen = in 't Fr.
vertalen; auf f. = op zijn, in het Fransch;
fic4 auf f. empfeVen heengaan zonder te
groeten. aranpueitt, nn. = Fransche wijn,
gewone witte wijn.
fraP,Paitt' = frappant, treffend, in-'t-oog-loopend. frappie'rett, fc0Iv. (tj.) = frappeeren,
treffen, bevreemden; laten bevriezen.
aritfe, iv. —,
= ronde vijl, doorslag.
frajett, fc*. (0.)
vijlen.
;raj, in.
= voer, voeder, vreten; beeneter. arattroa,
= voederbak.
I frat = door(gezeten, gelegen, gewreven e. d.)]
fraterniftegren, fcWv. (0.) = fraternizeeren.
rat, nt. —en, —en = leelijk mensch, leelijkerd; kwajongen. rat3e, —, = leelijk gezicht, grintas, karikatuur; frats, snakerij;
arOen fc4neiben=leelijke gezichten trekken,
grimassen maken. arat3entrifb, f. = karikatour. arat'aengeficOt, f. = bespottelijk gezicht. frat3eitOaft = grillig, onnatuurlijk,
verdraaid, grotesk, leelijk, weerzinwekkend.
arati3enntarber, nt., arat'3enfrijnelber, in. =
grimassenmaker.
—, —en = vrouw, echtgenoote,
Mevrouw (Mevr.); uttfere tithe a. = Onze
lieve Vrouw (Maria); bie Air* unferer tieben
arauen = Onze-lieve-Vrouwenkerk; unfere
a. =-. onze Mevrouw; a. Meier = Mevrouw,
Jutirouw, Vrouw Meier; bie a. Zofter ift nicbt
311 S)aufe = Mevrouw is niet thuis; guten
9Jtorgen a. aiiititt, a. Ott = goeden morgen,
Mevrouw; gntibige a. = Mevrouw; bie a.
Wrafin = (Mevrouw) de gravin; ift Ore a.
(entaljtin nott frant? = is uw vrouw of is
Mevrouw nog ziek? itijiinte a. = belladona,
wolfkers.
— = vrouwtje. ran'ettarAt,
arauirtiett, f.
= vrouwenarts, -dokter.
rau'ettaftit,
f. = thuis voor vrouwen.

rau'enlibitb, f.; =bruit, in.; ;tato,
vrouwenbeeld (of -porf.
Mad), i.;

laken); -vereeniging.
rau'ett3intuter, f. = vrouwenvertrek; vrouw,
vrouwspersoon. ran'emtainger,iv.=harem.
— = juffrouw, mejuffrouw,
viius tein f.
juffer, jonge dame ; freule; Z'sfyre
cbiiiefter
(Mejuffrouw) uw zuster. rituleinfteuer,
iv. = belasting ten voordeele van princessen
(als zij huwden). arii-Wteinftift, 1. =klooster
voor adellijke jonge dames.
frecij = onbeschaamd, brutaal, vrijpostig; vermetel. recO'Oeit, iv. —, —en = onbeschaamdheid, brutaliteit, vrijpostigheid; vermetelheid.
— = Fredegonde.
rebeattnibe,
—e
= FredeareberiNbori, in.
riksdor (eon Deensehe flaunt).
= fregat. regartert,
a mettle, iv.
fregatvogel.
boget, m.
frei = vrij, onafhankelijk, onbeperkt, ongebonden, bevrijd, onbelast, open, onbezet, niet
in beslag genomen, gratis, openhartig, los,
zonder steun; auf freien auf; f4ent = op vrije
voeten stellen; freie ,anb Oben = de banden vrij, ruim, volle vrijheid hebben; att
freier ,antb inerfaufen onder de hand verkoopen; einem Zing freien ,Vauf faffent = den
vrijen loop laten; atO freien etactett = uit
eigen beweging; unter freient lintitei fcbtafelt =
onder den blooten hemel; ein freier gala =
een open plein; in freier
= in de open
lucht; inn areten in de open lucht, buiten;
morgen ift f. = morgen hebben we vrijaf;
fret (auf Ibriefen) = franco; freie G-ointung,
.croft unb oaf dje = vrije inwoning, kost en
bewassching; f. fjeraud! = ronduit! f. fpre=
vrijuit spreken of voor de vuist spec(ten
ken; f. attOthen = niets te betalen hebben.
— = Freya, Frikka.
arei'a,
— = vrijbuiter, zeerooareilnuter, ut.
ver, Paper. areibenterel', iv. - , = vrijbuiterij, zeerooverij. are–titer, 1. = gratis
bier. areilliltet, f. = vrijkaart, vrijbiljet.
areebrief, tn. = vrijbrief, brief van vrijstelling; privilegie. arettliiraer, tn. = vrije
burger. frei'burgifit = Freiburgsch.Fr ei'
coubert, f. = gefrankeerde enveloppe, briefomslag.
vrijdenker, vrijrei'benter,
geest.
= vrijdenkerij,
reibenfereii, iv.
ongeloovfg,
vrijgeesterij. frei'benterifcti
sceptisch.
frel'en, fifnv. (tj.) = trouwen; vrijen; f. um
aanzoek doen om, dingen naar.
= vrijer, minnaar. areierer iv. --- =
vrijerij, litiwelijksaatizoek. arererofufb
uit vrijen gaan, een
auf areier Oil te gebent
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aan- goede trouw. arei'lmt nt. =vrijgeleide, pas.
vrouw zoeken. arei'eOntann,
staande, vrijen, pretendent.
retfaffe, areljakvrijboer.
arel'egentplar, 1. = gratis exernplaar, pre- filial!, iv. = vrijschaar, troep vrijwilligers.
— = soldaat die tot
sentexemplaar. ,arel!frau, barones, arei'frOetrter,
een vrijschaar behoort.
=
vrij vrouwe. arei'frautein, f. = freule , baronsdochter. arei'fron, in. —e ge- bewijs van tolvrijheid. arci l itteilett, =
vogelschieten. arel i fitute, iv. = vrijschool,
fechtsdienriar bij het veemgericht. fret'geben,
kostelooze sch. arel' ittilter, lit. = kosteloos
ft. (1).) = in vrijheid stellen, vrijlaten, (einem
geplaatst leerling. aret i fitufl, = vrijschot,
-'otbatett) afdanken, naar huis sturen; (ben
C.,
vrijge- gratis schot; onfeilbaar schot (fiet): areirunet).
C.--Atitterit) vrij(afigeven. frei`gebi
arerfdiiiige), nt. = vrijschutter, scherpin. -,
vig, mild, royaal. arelinciatcit,
tt
schutter; Freischiitz (opera). arellinn,
=
--ea = vrijgevigheid, inildherd. frei'getut,
vrijzinnig, libevrijgeboren, (kind) van vrije ouders. vrijzinnigheid. freilinnig
r en
= vrijzinnigheid.
raal.
vrijgeest, vrijdenker.
reitifinninfett,
arei'lleift,
neifteret, = vrijgeesterij, vrijdenkerij. frei'ftirecOen, ft. (0.) = vrijspreken, onschulfrei'geifterifc4 = ongeloovig, vrijgeestig, dig verklaren. areVfOrec4ung,
—, —en =
vrijspraak. areiltaat, = vrijstaat, repusceptisch. 7iregetaffener, at. = vrijgelatene.
706.'1104d, f. = vrachtvrije bagage.
bliek. freftaattir0 vrijstaatsch. arel'itabt,
iv. = vrije stall. areliftatt, Jtatte, iv. =
gerirtit, f. = veemgericht. fragefinnt =
vrijplaats, aziel. frerft0en, our. (t).) = vrijvrijzinnig. arri'graf, nt. = vrijgraaf, vee mrechter. arel'araffrOft,
bie ..C.51.4)fnirgunb = staan, geoorloofd zijn; afgezonderd staan.
onbelastbaar frerftetienb = vrijstaand, afgezonderd.
Fratiche-Comte. arei'gut, f.
= kostelooze plaats(ing), bears.
goed; cijnsvrij etgendorn. ,areilytfen, In. = ftelle,
vrijhouden. freli ftetten, fctiiv. (h.) = (einem etiv.) overlaten,
vrije haven. frei i ,h atten, ft.
de
keus
laten. vrij uur,
vrijhandel.
arel'imubet, in.
= vrijhandelaar.
= uit de vrije uitspanningsuur. arelitan, nt. = Vrijdag;
onderhandsche flitter a. = Goede Vrijdag.
hand, freitjandiger Zerfauf
—='t vrijen, aanzoek; auf bie
-verkoop.
belastingvrij huis. 'rei'te,
= vrijheid, onaffianke- gefien = uit vrijen gaan, een vrouw gaan
rei'ljeit, YD. -,
= ik zoeken.
ltjkheid, verlof; itf) nefinte lair die
'leen' de vrijheid; vrijdom, voorrecht, privi- areiliftf), itt. vrije tafel. areilibung, iv. =
legie.
= geprivilegieerd.
vrije oefening. areilre Ope, iv. = steep,
= vrij- hordes. areiltierber, nt. = tusschenpersoon
2irei'OeiWiaptiftet,
; =flaunt,
vrij(bij huwelijksaanzoek).
lieidsliapostel, -boom.
willig. arelUittiger, = vrijwilliger, y erei'^eitfli'ie f, m. = keur, privilegie.
areiliette4 p rang, itt.; :fant4,if (od.:frien),m.; lontair ; der Cfinfeibrig=areituitfige = vrijwilliger
vrijheidslizucht; die een jaar in dienst is. areiluiltinenegantett,
:tiebe,
-coring (of -krijg); -liefde; -muts (jacobijnenexamen van vrijwilliger. arei'vttet, ut.
bewijs van tolvrijheid. freli gigig = vrij ern
touts).
uit te trekken, weg te gaan; vrij om zich te
reilielOraufri), in. = vrijheidszwijrnel.
nt. = dweper veer de vestigen. arei 3iiaigteit, — vrijheid
vrijheid. arei' O eitOinn, = vrijheidszin, van vestiging.
geest van onaf hankelijkheid. arellieitoftrafe, front) = vreemd, buitenlandsch, onbekend,
zonderling, andermans; ein lrember = een
= vrijheidsbeneming.
vreemde, vreemdeling; fidj f. gegen einen
vrij beer, baron. freilierrticii =
arei'l)err,
fteffen = doen, alsof men iem. niet kent;
vrijheerlijk. areiljerrfc0aft, = baronie.
areli tiof, tit. = vrijerf, vrijgoed. areilmfe, enter frembent 9lamen = onder een vreemden
iv. = vrijleen.
naarn; firt itt frembe iattbet utild)eit = zich in
andermans zaken mengen; jentand T.S-rentbe,e0=
---, nen = vrij vrouwe, barones.
areiln,
areilarte, iv. = vrijkaart, vrijbiljet.
iemand vreemds, een vreemde; 56) twit
fremben (ebern ictimilden = met andermans
tortit, f. = vrijcorps. freilonferbatth
vrijcunservatief. a,reli tunct, = vrijkogel veeren pronken; arembe tjabeit gasten
(die door tooverkracht zeker treft). frettaffen,
hebben.
ft. (I).) = vrijlaten, in vrijheid stellen.
frentlYartig = vreemdsoortig, vreemdslaclitig,
—
vrijlating, loslating. fret,. ongewoon, vreemd, zonderling.
taffung,
tegen, frinv. (t).) = vrij- of openleggen.
— = vreemde, buitenland; itt
areufbe,
wel zeker, ja zeker; wel, wel is
der a. = in den vreemde.
waar.
arein'benbtatt, 1. = Vreemdelingenblad.
arentwitintit, I. = vreemdelingenboek.
areirW, f. = vrij lot, gratis lot. freilofen
fttiv. (O.) = vrijlaten. frettnactien, fcWv.
arent i benfiitirer, tn. = gids veer vreemde(h.) = (eiiten "Brief) frankeeren; vrij maken
lingen. aremibentifte,
= vreenidelingenVon tiltberniffeit), bevrijden. lijst. arent'bettftube,
(Von
z3intuter, f. =
—,
=
frankeering,
vreema.reilttnittum,
logeerkamer. arent'benberfetir,
vrijmaking, bevrijdirig. 7i,relintarte, = delingenverkeer.
postzegel. 7vrci'ntarit, in. = vrije markt. avenivocit, iv. = (het) vreemde, vreemdheid, vreemd-zijn. aremblierrfc9aft, iv. =
reiti mattrer, in. = vrijme,tselaar.
vrijmetselarij. frebnattre: vreemdenheerschapptj. frenavianbifrii =
inanreret, iv.
vreemd, buitenlandsch, uitheemsch. arembiz
riff') = 'arebnaurertoge, =
vrijtnetselaarsloge. a reilnaurcrorben, in. = ling, nt. —(e)e, —e =--buitenlander; vreemdeling,
orde van de vrijrnetselars.
a,
arei'mut, tit. = onbekende, onbedrevene. arenthitinOreifit,
vrittnoedigheiri, eirenhartigheid. frehniitio =-- f. = vreemdelingenrecht (raid recht in Frankvrtjtrioedig, openhartig, opreclit.
rijk). fremb i fOrartiig = een vreemde tail
vrijtrioetligheiti, openhartigheid,
sprekend.
vreentde
telt, M.
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talen be trekkelij k; freirtb1PracWid)er Unterrid)t = loos , treurig , somber. freub'boll = vreugdeonderwijs in vreemde talon. arenavitiort, vol, blijde.
= vreemd woord. arentlrittarterinut, = freu'en,
(i).) = verheugen, pleizier doen,
woordenboek van de vreemde woorden.
verblijden; fittj f. = zich verheugen, zich
talrijk, druk bezocht. frequen: verblijden; [ficb eined Zing?" f.] = 1-4 f. fiber
frequent'
tie'ren,
(b.) = frequenteeren, druk bezich over iets verheugen, blij zijn over;
zoeken. arequettA', fro. —, —en = frequentie, ficb f. auf = zich verheugen op, zich blij
bezoek, aantal bezoekers, verkeer.
maken op of tegen (fiinftig0); fic0 f. an einen
.. fen = fresco, muurschilde- Satte = zich verheugen in of over.
areeito,
ring. arevrogenthoe, f.
frescoschilderij. arcuttb,
—e = vriend; liefhebber;
= vreetzak. areirbeaterbe, [bloedverwant, familie]; fie finb bide areunbe =
areirbaut4,
= vreetachtigheid, gulzigheid, vraatzucht. zij zijn dikke (beste) vrienden; er ift mein
frefrbegierin = gulzig, vreetachtig. area'-= hij is mijn vriend; er ift mir freunb =
= etenszak (voor de paarden). hij is mij vriendschappelijk gezind; ben a.
beutel,
areffe,
—,
= bek, muil.
ertennt man in ber Jlot = in den nood leert
freffen, ft. (1).) (bu frif3t, er fr*; fraf3; freite; men zijn vrienden kennen.
=frif3! gefreffen) = vreten, opeten ; er frif3t leineit areutt'bellbienjt, in.; :out, in.; :limo,
S-Ittnuner fit fidj = hij verkropt zijn verdriet; vriendenlldienst; -groet; -hand.
er bitbet mint ein, er .babe bie Vei4eit mit freunblic0 = (gegen einen,
einem) vriendeiiffeln gefreffen = dat hij de wijsheid in pacht lijk (voor iem.), welwillend; aangenaam, lief.
heeft; er bat einen 'Barren an ibut gefreffen = areuntalitteit, Ye. —,
=vriendelijkheid,
hij is gek (verzot) op hem; bie Aranfbeit frif3t welwillendheid; bevalligheid. freuttb'to0
out
= grijpt om zich heen, breidt zich uit. zonder vriend(en), verlaten. freuttbinarbtlar:
— = vreten, eten, voe(de)r;
aref fen, f.
als goede buren, als bevriende boron.
bad ift
emit gefunbene.?, a. = dat is een aretinbi fstaft,
--ett = vriendschap;
buitenkansje voor hem. areffer, in.
— = vriendschapsbewijs, vriendelijkheid; (de) vrienvreter. ,arefferei', lu. —, —en = vreterij, den ; [familie]. freuttly je0aftlist
vriendzwelgerij. areir fieber, 1. = geeuwhonger. schappelijk, gemeenzaam, vriendelijk, beleefd.
= vraatzucht. frejrqierig = areunb'frOafttieit,
arejrnier,
vriendschappeV
vraatzuchtig. arek tuft, lt. = vraatlust. lijkheid.
,Oe3e1,aretItiitifetiett, f. = etensbakje. arefr fad, areuttb'fitaf011banb, f.;
= etens-, voederzak; vreetzak. Clreff.,
flltitfl (u. =tie3eugung), in.; :tiiittbitt, f.;
jurt)t, M.= vraatzucht, geeuwhonger. arejr: :bleu%
:infeln, V.; :Ofanb, 1. = vriendetensbak, voederbak. aretituanit, schapsband ; -bewijs; -betuiging; -verbond;
trim,
= vreetzak.
-dienst; -eilanden; -pand.
—e = fret. arett'Men, f. —;?), areliet, in.
arett, f.
= moedwil, vermetelheid,
= fret.
baldadigheid, vergrijp, misdaad, euveldaad,
feetlett, fcljtu. (1).) = stuk of open wrijven.
heiligschennis. [fre'bet
freliettinft
= fret.
dadig, misdadig, zondig, goddetoos, schendend.
arettltdefet,
—n
vreugde, blijdschap, frettetn, Wu. (b.) = (gegen) zondigen (tegen),
arett'be, le.
pleizier, genoegen; bie areuben = de genoe- overtreden; misdoen, stelen, stroopen. are',
,!._,:ens, de genietingen; snitareuben = met tielfarty,
= crimineel proces. arelieltat,
pleizier, met genoegen; badmacbt stir a.
= misdaad, vergrijp, euveldaad. fre'bent:
dat duet mij genoegen, verheugt mij; Per lilt)
frePetbaft. arelYter, tn.
—
areuben = van pleizier, van vreugde. frett'be: boosdoener, misdadiger, zondaar, schender,
stralend van vreugde. snoodaard. fretYterift0 = fretielOaft.
qtan3et0
frett'Denarut = arm aan vreugde. arett'ben: atreiria, zie areia.
= beker, kelk van vreugde, van aricattbean' (sp y .: —duo) f.
berter,
frigenot, vreugdebek er. arett'benbevinuno, candeau.
= vreugdebetoon.
schuldig
aan
vredebreuk.
frietairiic4in
arettibenlIfeier, iv. (0d.
—n = vrede, rust; onlheif.); :feuer, f.; ariebe, tn.
:gefrioei,= vreugde t j feest ; -vuur ; -kreten. ning; a. erniii)rt, Unfriebe Per6ebrt = eendracht
areu'benteüen, f. = leven van genot, vroolijk maakt macht, tweedracht verzwakt; Iaf3t mitt)
leven. frett i benteer = vreugdeloos. arm, : in arieben = laat mij met vree (met rust);
bentieb, f.
ik vertrouw de
vreugdelied, -zang. areirbew leb traue bent arieben nictit
feestmaal. areitibentiteer,
utatit, f.
zaak niet; arieben fcblief3eit, untergidmen,
=
zee van genietingen. areu'bettoPter, f. =
beftiitigen, Permitteht = vrede sluiten, underdanknffer, vreugde-. arett'benOtijt,
= teekenen, bekrachtigen, bewerken. ariebeitc4,aangenaam, blij bericht, blijde tijding. frett':
sluiten van den vrede.
abjcf)tuji,
bettretr4 = rijk aan genoegens, vreugderijk. ariebeitCatitrag, tn.; :artitet, at.; :bebitt:
vredesarettibenfttiefiett, f. = s a l v o .arett'benfitrei,
flun g, iv.; :Dote, nt.; zbutjamft,
= vreugdekreet. areu'benjtarer,
= voorstel; -artikel; -voorwaarde; -bode; -bondvreugdbederver. arettibentag,
= vreug- schap (of -tijding).
dedag. arett'bentatt3, lit. = vreugdedans. ariesbetObruck
= vredebreuk. frie'Ust:
areu'bentauntet, nt. = vreugderoes, vervne- briktiq = schuldig aan vredebreuk.
ring van vreugde. arcu'bentriinen, V. = arie'bei011enget, in.; :fcft, f.; :Orme, Iv. =
tranen van vreugde. areu'bett3eit, to. =tijd
vredellengel; -feest; -vlag.
van vreugde, van blijdschap.
arie'benCfitrft,
; :fleric0t, f. ; =victiaft,
feett'bejtralitenb = stralend van vreugde, f. = vredellvorst; -gerecht (1111: kantongevan blijdschap. freubetruntett = drunken recht); -(s)onderhandeling.
van vreugde. frett'biq = vreugdevol, blijde, arie'bentquk tn. = voet van vrede.
=
vrooluk. aretrbiqfelt,
= godin tan den vrede.
bettaiittitt,
vreugde, vroultjklieid. freub i to A
rede,oungres.
, = vreugde- arieben(4.fougrefi, lit. =
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;Vrie s bettatifi, m. = vredekus. aricibei0:
= vredesbericht.
itarkrir4t,
Waft!, iu. = vredepijp.
natio*, $E. voorloupige vredesonderhandelingen. rieWitiStlitter, in. = vrederechter,
kantonrechter. arie'bettOri)tufb in. ='t sluiten
van den vrede. ariebenfriitifl, = vrede-

trottbieren.
— = frischheid, koelte, flinkheid, kracht.

fairOen, fcblu. (b.) = verfrisschen, koelen,

opfrisschen; schoon schip waken; frisschen,
zuiveren, louteren, afdrijven (van metalen).
7i afflicts , lit. — = frisscher, afdrijver,
metaalzuiveraar. 0.1000), in. = smidse,
—e =king
frischhaard. rifttling,
frischoven.
wild zwijn.
schot (op zee: schot om de bevriende vlag
rifOofen, nt.
— = verfrissching, verkoeling;
to doen herkennen). rie'bettifltifter, nt. =
frissching, loutering (van metalen); afdrijving.
= vervredestichter. arieibettOtiirer,
stoorder van den vrede, spelbreker. rie':
frifOlueg = oink weg, zonder aarzeling.
beit4trattat, in. ------- -vredestraktaat. rie'bei0: arifettV, in. —(e)d, —e = frizeur, kapper.
rifetefe,
,
n = kapster.
untertputhfung, lu. = vredesonderhandeling.
tusschenpersoun
cif en, = frizeerijzer. frifie'ren, fc011.). (b.) =
rie'bettbertitittter, tn.
frizeeren.
bij 't sluiten van vrede.
iu. —, --en = tijdstip, tijd; tijdruimte,
riebet011bertran, in.; zborictjtan, iii.; =3ei
tijdperk, terrnijn; uitstel; einent vine tiirgre
Men, 1.; :3cit, le. vredesli verdrag; -vuorstel;
od. tiingere a. giu4rett fern. een korter
-teeken; -tijd.
of Langer uitstel toestaan. &Wit, fcbiu. (b.) =-= Frederika, Frida, Rika.
riebertfe,
behouden, bewaren, beschutten; einem ba?,,
vreedzaam, vredelie v end. rieb':
iem. in 't leven behouden; Fein
fertigfeit, = vreedzaamheid, vredelie- 2eben f.
.2efien fttiitinertidj f. zijn leven kornmerlijk
vendheid.
rekken. friftliticije = in termijnen. 7v- rift':
kerkhof. e' rieb'fiinber, in.
7rterY0f,
= bewoner van Friedland; hertog van
Refitc4, f. = verzoek om uitstel, om verlenging. 74-1111Ing, Iv. — = verlenging, beFr. Wallenstein.
=
frieblief) = vredelievend, vreedzaam, kalm, houd (bee, .Vettent',). rift'berliittgenutn,
verlenging van termijn.
ongestoord. riertic4feit, lu. = vreedzaamfrizuur.
—, —en
held, vredelievendheid, kalmte.frieblicticitb= 7frifttr',
=
—e ; aritt'Dofirer,
vredelievend.
aritt,
fretboor.
r e r c • tit. = Frederik.
---tt = fritte, gebrand mengsel
aritle, Yu.
fricbjant = vreedzaam.
frie'ren, ft. (1.) (be frierft, er friert; fror; fare; van nand, kiezelaarde en zout in de glasglasoven.
smelterij.
friere ! gefroren) = koud zijn, 't koud hebben;
= voor
nt. = Frits; fur ben often
vriezen; mid) friert an ben s:5 iinben (ad. an bie
niernendal, tevergeefs.
iittbe) u. idj friere an ben Sdinben mijnhanden
zijn koud, ik heb 't koud aan mijn handen; fritiot' = flauw, laf, lichtzinnig, beuzelachtig.
= vorst,
(1.) = bevriezen.
ribotitiit', lo. —en lichtzinnigheid,
rie'rett, 1.
kinderachtigheid.
hij heeft koortsrillingen.
koude ; er bat bad a.
= vriespunt.
trot) = vroolijk, blij(de), aangenaam, vergeearier'puittt,
noegd, opgeruirrid, f. fiber &tn. = blij over
—e = baai, duffel; fries,
arie,
of om iets; froben Muted = blij moedig, goed
platte lijst.
gestemd; feine 2ettette., nidjt f. merben geen
=
Fries.
a
—,
ricifin,
ariefe, in. —it,
genoegen hebben in 't leven. friiirtirb =
—nee = Friezin, Friesche vrouw.
tiityfir4felt,
riejet, u. et.; riefetfictier, = koorts met vroolijk, blij(de), opgeruimd.
= vroolijkheid, pleizier, opgeruitndheid,
iv.
gierstuitslag, purperkoorts. ariefetn, $t.
genoegen. froOtocireit, fc011). (1).) = juichen ,
gierstpuntjes.
blijmoedig,
= Friesch. rie'tct -ttb, f. = Fries- jubelen, lofzingen. frotyntiitia
opgeruimd, vroolijk gestemd.
— = Fries.
land. 1,-rie'liinber, nt.
`Xrialrite, zie d rone. fatmen, zie fatten.
= Friesch.
ricrott, at. = duffelsche jas, duffel, pij- arotyfinn, in. --= vroolijkheid, opgernimdheid,
blij moedigheid, frotyfinnig = blij inoedig ,
rigo, In. = Frikka, Frija. [jekker.
aritaffee, lu. — = fricassee. fritaffie'rett, vroolijk.
ftlnu. ((j.) = fricasseeren; toetakelen.
frontin, (friintuter, friiintuft) = [braaf j, vroom,
godvruchtig ; frontiner etutfc1) = vrome wens*
—, —en = frictie, wrijving.
arittion',
frontine $ferb = mak paard; f. ivic ein ,Vanint
in. -(d),
=
rittuti're (spr.:
= nut,
gedwee als een lam. rot-Ill-tie,
Vrimaire, vriesmaand (21 Nov. — 20 Dec.).
ten bate; c u
nub
baat; 61111I
frifit = versch (93-rot, 93utter, (i,
rijuttnelei',
9Bunbe, $ferbe, Zrapiien); frisch, versch (2uft,
= i‘ciinittett = tot nut en voordeel.
— = schijnvroomheid, kwezelarij, ferne,a;affer); frifcbe aifcbe schoon linnen; frisch,
larij. friimintetti, etpu. (b.) = vroorn doen,
koel (Gaffer, 9Binb, Getter); frifci)e Olabcben =
femelen, den vrome uithangen. froutItten,
frisch, levendig meisje; fit frifcbent 9titbettren
(0.)
versch in 't geheugen liggen ; frifcben
baten, helpen; bad fruntint
nicb0
fteben
dat is tot niets nut. ariint'inioteit,
jong, van recenten datum; auf
Tattutht,
godsvrucht, pieteit. `Xviintin'ter,
op heeter daad; non frifcbent =
frifdyr Tat
= schijnvrome, femelaar.
op nieuw; pas, versch; f. rafiert, geOluctt =
= heeredienstakker. army:
pas geschoren, geplukt; f. auf! welaan!
ron'arter,
heeredienst. avon'arbeiter,
kern aan! wakker op! f. barauf to,f, = Mink
arbeit, iv.
lit.==leen(oflieere)dienstplichtige.inntliar
er op los! f. clentailt ift tjatb getuunnen = wie
=leenpliclitige
leenplichtig. rottliatter,
waagt, die wint; een goed begin is 't halve
= bode van den rechtsboer. run'bote,
werk. bie ea; rifific 91ebrung = de Frische
sprekenden peer.
landtong.
't Ititz[jgen , afdrij ven
ron'be, iv. - - = Vrontle; oppozitie(parti).
,1;rifityarucit, lo.
frischarbeid (metaalbewerking). aartiy,
froteDierett, few. (0.) opporttie voeren.

atottbicitft.
aroit'biettit, ut. = heeredienst.

=
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= heeredienst, zware dienst. frolten,
ichtv. (h.) heeredienst verrichten. frikiten,
frhtu. (1j.) =-- (feinert 2iiften) botvieren, (bent
,after) zich overgeven aan.
nt.
=
= heeredienstplichtige. ',Irottlaften,
= staatsvasten, quatertem per. It roitifeite,
gevangenis. fron'frei = vrij van heeredienst.
rottlutirc, = vervoer in heeredienst,
spandienst. aron'actb, 1. = heeredienstbelasting. arotti nut, 1. =leengoed. ,ron'f)err,
= erf van den
leenheer.
avon'Oof,
leenheer. 'artfeir4Itant, nt. = lichaam van.
Christus. routeirlynait“.4 feit, f. = sacramentsfeest. arotetifertl, f. = pa,ard in heeredienst. fron'Pffinttin, = heeredienstpliclitig,
leenplichtig. arateregiffcr, f. = register van
de heerediensten. 'XicOn't-100, in. = opzichter
bij de heerediensten.
en = front, voorzijde, y our--,
arOnt,
mathen = front maken; (gegen einert)
gevel;
=then = weerstand bieden, zich verzetten.
arontif4 it3', f. e frontispice, yourgevel, titelblad.
arofrty, = kikvorsch, kikker, vorsch, kikvorschgezwel; springbusplaat,
waarin eon spil draait; houten blokje om iets
vast to zetten. i'VrofrO'aber, = kikvorschenader (unter her 3 uncle). aroftirtrik nt. =
kikvorscliebeet, duitblad. arij irljActt, f.
— = kikkertje. arufarcifen, = ijzer
voor 't kikvorschgezwel. arofdrfiefttlintift,
iv. = kikvorschgezwel (unter her ,Bunge).
arofriyfettie, = kvorschebilletje. 7000::
taffy, In. = pool met kikkers, kikkerpoel.
aroffirtairt), tn. = kikkerrit, kikvorschen= de oorlog
schot. ,'XrofrlyntiitOteritrictl,
van de muizen en kikvorschen.
croft, nt. —e?" , riifte = vorst, koude, koortshuivering. artiftliente, = winter (in
handen of voeten), winterbuil, winterhand,
-voet. friVitetn, fchlu. (h.) =huiveren van de
koude, huiverig zijn, rillen; id) friiftete or/. mith
huiver;
frOIett = het
frOfteit = ik
= koude rilling,
vriest wat.
huiverig, kouwehuivering. frojtig
lijk; koud, vriezend; koel, koud, ijzig onverkoude, vriezend
-schiilig. 7;,ro i ftinfeit,
--e = kouwelijk
weer. ariiititina, nt.
mensch, kouwelijke Dries. ,.arojil3fta fter, f.,
= pleister, zalf voor winteraroit'fatbr,
gezwellen. aroil'frOben, in. = schade door
=
de vorst veroorzaakt. ,,,..froffivetter,
vriezend weer, vorst.
frottle'ren, Rhin. (h.) = wrijven, boenen.
a
e riottierliattbfru4, frotteer-, badhandschoen.
ays, = ranN, franks.
arm*, —, riichte vrucht; graan, tarwe;
vrucht, rezultaat, gevolg. 7friubt'abnabe, =
belasting op de vruchten, op 't graan. rttnytr:
atfcr, m. = korenveld. aruftIt'a ft, m. =
tak met vruchten. 70itriit'ange, = vruchtknop. fritrift'flar = vruchtbaar, vruchtdragend, vruchtbaarmakend; f. an = vruchtbaar
= vruchtbaarheid.
in. ;;ritcljtlietrfeit,
'artfgbaunt, in. = vruchtboom. arttrijt':
= zaaddoos, klokhuis.
butte, = vruchtbloesem. artufWbobett,
nt. = graanzolder; vruchtbodem. 70ticht':
Oranntivein, nt. = brandewijn van graan.
fruc4t i bringenb = vruchtdragend; vruchtbaar, voordeelig, winstgevend. arii(*rriyit,
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ariitonette.

= vruclitje; faithere = kleine cleugniet,
rakker, (iron.) lief wicht. frudyten, fdirti. (h.) =
uitwerken, nut doen, baton, (vruchtbaar
maken, vrucht dragen]. ritriVertran, nt.
opbrengst (in vruchten, graan e. d.).
effenb = vruchtenetend. antat t'effig, nt. =
vruchtena zijn. arit th
,tletb, f. = korenveld.
'Xxitriggarten, in. = boomgaard. 7frttrOr:
netiiinfe, f. = zaaddoos. artut tiniittin, ti.. =
Godin van de veld- en boomgewassen, Ceres,
Pomona. anufit'Octittlet, nt. handel in
vruchten, in graan. ;IntriWiteinWer, in. =_--vruchtgraanhandelaar. artn*Matit,
vlies. 'ay u t o nt , f. horen van overvloed.
= zaq dhulsel. artufW4iiffe,
arnr4Obillle,
Iv. = schil van graanvruchten. arttrOtiraPfet,
= vruchtIn. = zaadhulsel. artuttsichn,
pit, kern van eon
kiem. artufitifern, nt.
=
vruchtknop.
vrucht.
r writ 1 it ofp e,
aructit i fnuteit, nt. = vruchtkiem, vruchtbe= vruchtenmand.
ginsel. arutfi titinü,
graankorrel. fructjt'ta, =
aritr4tIorn, f.
vruchteloos, onvruchtbaar, nutteloos.
— = vruchteloosheid, onvruchttufigfeit,
baarheid, nutteloosheid. artirOrmater, nt. =
vruchtenschilder. anul)tintattnet, in. = gebrek aan vruchten, aan graan. artu4Vittartt,
= graanmarkt. aruAtItionat, nt.
vruchtmaand. frucigreirii = vruchtenrijk,
rijk aan vruchten, voordeelig, vruchtbaar.
arititereitc, In. = rijpheid van de vruchten.
= vruchtenschil; vruchtenartufprjitate,
(geschildenle)
schaal. arucipritiid, f.
vruchten, vructitenstuk. fruriWtragent)
vruchtdragend; voordeelig. artiripriucin, lit. =
vruchtenwijn.
frtmat' = matig, sober, eenvoudig.
tat', In. — =-- matigheid, soberheid.
frin) = vroeg, vroegtrjd ig ; ant friihen Vomit =
vroeg in den morgen; bon friiherZ's'itgenb an =
van de vroegste jeugd. af; bie friihereit
nifter = de vorige ministers; hie frilhPften
de eerste (vroegste) berichten;
,,,IZachrichten
heute f. = van morgen vroeg; mown?, f. ='s morgens vroeg; f. am 9ilorgert vroeg in
den morgen; miigtichft f. = zoo vroeg mogelijk; uteitte 1:11)r geht Ott f. = mijn horloge
loopt y our; = vroeger, eertijds; friiher
ober flieiter = vroeger of later; friih(e)ften,6 =
op zijn vroegst; am friiheften = het vroegst.
=
t riity II atifet, tn.; .:aprifofe, tv.; :Dintc,
vroege appel; v. abrikoos; v. peer.
,ariityarbeit, in. = vroegwerk, morgenwerk.
vroegte; in
—
= friih. arilfre,
= heel in de vroegte. 70iit-yertife,
affer
to. = vroege erwt. ariiirgetnt, = ochtenclontijdige geboorte.
gebed. ariitygeburt,
ariitygottebienft, nt. = vroegdienst; vroegf. = voorjaar.
kerk; vroegmis.
= vroege aardappel.
Icriiblartoffel,
ariityfirtte, = vroegkerk. ariiirtirfrije,
Iv. = vroege kers. friityftim = vroegwijs,
vroegrijp.
nt. —(e)6, --e = lente; to vroeg
geboren kind; vroegeling.
riiirtittOlitifitme, in.; :fact, h.; :tuft, 111.;
:morgen, = lentellbloetn; -feest; -lucht;
-morgen.
arii0littOnactitnieiciic, iv. = voorjaarsnachtevening.
riitYlittO taq, nt.; ,Netter, 1%; ,3eirl4ett, f.;
= lentelldag; -weer; -teeken; -tijd.
:3eit,
=
=vroegrnis.ariityntette,
riilynteffe,
14

friiipttorget0.
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metten. friiirutorgen0 = 's morgens vroeg.
arii4'obft, 1. = vroeg ooft. arii010firfir4(e),
iv. = vroege perzik. ariityPrebint, iv. =
vroegpreek. artifyregen, nt. = morgenregen.
friiirreif = vroegrijp, voorlijk.
L'iitj' rcif e,
iv. = vroegrijpheid. voorlijkheid. ariiblant,
= och= vroeg gewas. ariityfitic4t,
tendwerk, vroegwerk
93erg ban). 'riiityftlict,
f. = ontbijt; 5iveitO, a. = twaalfuurtje.
fcbtu. (b.) = ontbijten. ariify=
ftiictOeft, iv. = tijd voor 't ontbijt.
=
morgenuur.
ariitytratttle, iv. =
ftunbe,
vroege druif. friiinettig = vroegtijdig, vroeg.
= vroegrijpheid.
ariiineitinfeit,
aruftifirations, iv. —, —en = vruchtvorming;
aanwending, ten-nutte-making. fruftifi3ie':
ten, fcbiro. (b.) = vrucht dragen; aanwenden,
in praktijk brengen, partij trekken van.
at, = 1 af3, vat.
auc00, ailcbfe = vos ; ein fcbfauer a.=
een slimme vos, een slimmerd; Reinefe a. =
Reintje de Vos; ($ferb) yes; (91lenfcb) rooie;
slimmerd; student (in 't eerste halfjaar); goudstuk, geeltje, goudvisch; (0iffarb) beest; be,
bat ber a. gemeffen = dat is te kort gemeten;
bem aucbfe beicbten = bij den duivel to biecht
gaan; einen a. fcbief3en = overgeven, braken;
ber a. iinbert ivobt ben &ttg, 16etjiitt aber ben
Scbalf = de vos verliest wel zijn haren, maar
niet zijn streken. fitr i artiq = vosachtig,
als een vos. aurWbaig, = vossehuid,
vossevel.attittYbart, nt. = roodbaard; boksdoorn. aur4O'flau, m. =vossehol.aiirett,
— = vosje. ault eifett, f. = vosse1.
knip. fitc4len, fcbtu. (b.) = plagen; fucbft
midi, baf3... = het ergert mij, dat ...; einen
Oaf = een beest maken. anr4o' fane, =
vossehol.attriw:
vosseval.aur44'grube,
bactr, 1. = vossehaar; rossig haar. auc',
= hut, waar de jager op den vos
Witte,
loert.
lien = foksia, fuchsia.
andYfitt,
furryfir4t = vosachtig. furVita = ros(sig).
—(e) = fuchsine, roode anilinekleur.
it 'fin, iv. —, —nen = wijfjesvos.
urWliaip, in.; :1014), = vosseiljacht; -hol.
au*,'utai or, m. = oudere student, die de
ailcbfe inwijdt. auc4 4'utift, nt. = vossedrek.
auri*41ef3, nt. = vossevel. fur4O'rot = ros,
rossig. auttO'fitecte, iu. = vosschimmel.
attc04'fr4rot, m. = grove hagel. 5ur401::
fc4luan3, nt. = vossestaart; handzaag; mit
bent a. ftreicben = pluimstrijken, flikflooien.
fult4*#ivititAeit, fcbru. (ti.) = pluimstrijken,
—=
flikflooien. aur4O'fdjitiiin 3 er,
flikflooier, pluimstrijker. fttrO4'frWiin3e:
= vosrifit = flikflooierig. aucWitute,
merrie. fur#OleufetOlvitb, fur44luitb =
woest, woedend, schrikkelijk kwaad.
auitlef, iv. —, —n = [een soort breede degen] ;
slag met de platte kling; unter ber a. fteben=
onder tucht staan ; onder de plak staan. fur41::
tan, fcbiti. (b.) = [(einen) afstraffen (met de
platte kling)]; (mit ben tt■ iinben) schermen,
beweging maken, in 't rond slaan.
amber, 1. = voer, wagenvracht; groot
wijnvat. firberiveife = bij wagenvrachten;
bij voedervaten.
= [doelmatigheid, gepastheid,
;Vita, m.
geschikte gelegenheid] ; recht, bevoegdheid;
mit a. nob Recbt = mit gutem = met goed
recht, terecht. naar eisch en recht. au'ge, iu.
—n = voeg, keep, sponning; fuga;

fiiOren.

ben augen geben = uit de voegen gaan, uit
't verband Taken; verkeerd gaan. fu'not,
(b.) = verbinden, voegen. fil'oen, fcbto. (fj.) =
voegen (an einanber, aan elkaar), verbinden;
bet Biqa( bat 0, fo gefilgt = het toeval heeft
het zoo beschikt; ifit f. = zich voegen, zich
schikken, zich plooien; fide, ben tintitiittben, in
bie lintrthtbe f. = zich naar de omstandigheden plooien, schikken; berusten in; ficb Rad)
anbern f.= zich naar anderen voegen; er Witt
ficb nicbt f. = hij wil zich niet onderwerpen;
ivie eb fidj gerctbe fiigt = zooals het uitkomt.
fus nenartig = bij wijze van fuga.
au'neniuerf, f. = vakwerk; samenvoeging.
aiigeloort, f. = voegwoord.
fun'gern, fcblv. (1.) = kwanselen.
= gevoeglijk, geschikt.
funito0 = onrechtmatig, willekeurig.
Cant = handelbaar, gedwee, meegaand.
fautreit, iv. — = handelbaarheid, meegaandheld. aii'guita, iv. —, —en = voeging, verbinding; schikking, beschikking; eine a. ber
Untftiinbe = een samenloop van omstandlgheden.
fii0tibar = voelbaar, tastbaar; [gevoelig];
einent etiv. f. medico = iem. iets doen gevoelen, begrijpen. — = voelof tastbaarheid; [gevoeligheid].
fcbiu. (fj.) = voelen, tasten, gevoelen,
gewaar worden; einem attf ben 8abn =
iem. aan den tand voelen; einem ben WV., f. =
iem. den pols of iems. pols voelen; f. =
zich voelen, besef van zijn eigenwaarde hebben;
ficb gttictficb, gefcbmeicbeft, bertett f. = zich
gelukkig, gevleid, beleedigd (ge)voelen; ficb
ein(en) 'Mann f. = zich als man voelen.
m.,
With = gevoelend, gevoelig.
aiitWfaben, in., aiitW4 orn, 1. = voelspriet,
voeldraad, voelhoren, voeler (ook fig.).
to y = gevoelloos, ongevoelig.
to. — = gevoelloosheid, ongevoeligheid.
WO, Iv. = voelspriet, baardvezel. aiiirtunft,
iv. = [gevoel], voeling, aanraking (mit
einem baben, bebalten = mot iem. hebben,
houden).
= Funen.
1.
au4're, —, —0 = voer, wagenlading, wagenvracht ; het rijden (met een wagen), tocht ;
rijtuig.
fiityrett, 1cW). (b.) = (einen Ofinben, einen an
ber ein atilcrficbe 2eben, in &rfucbung)
leiden; (einen Zitet, Arica, einen $roaef3, be,
Sort, bad nommattbo) voeren; (einen TeiveR.,)
aanvoeren; ein kinb am Oiingetbanbe =
een kind aan den leiband voeren; be, tairbe
inicb 61t iveit f. = dat zou me te ver voeren ; in"6
erberbeit f. = ten verderve voeren; bad grove
Sort f. = het hooge woord voeren, hebben;
(einent bie ,anb, ein Oefcbaft) leiden of besturen; einen aremben f. = den weg wijzen; (auf
bie Spur, mit ficb) brengen; Au tube f. = ten
einde brengen; bie Wufficbt fiber einen ed. etiv.,
Reben, bie Oitcber, bie kaffe = het toezicht
over iem. of iets, redevoeringen, de boeken,
de kas houden; (ein Mitt) uitoefenen; be,
Regiment, bad Rtuber f. = het bestuur, het
roer in handen hebben; (bad Scbivert, bie
weber, ben Oefen) voeren of hanteeren; etiv.
bei ficb, int 911unbe) hebben ; bit for* ben stamen
Gotte nicbt unniitticb f. = niet ijdellijk gebruiken ; Afage f. = klagen; (einen Scbtag,
Stofi) toebrengen; einen Graben, eine Mauer
um atm f. = een gracht om iets graven, een
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muur om jets bouwen of optrekken; ein s43ro,
tofott f. = een proces-verbaal opmaken; (eine
Vare) te koop hebben; fpaaieten f. = laten
wandelen; irre f. = op een dwaalspoor brengen; einen 2icbt f. = iem. om den
tuin leiden; einen auf?., (Oitatt)ei f. = iem.
een strik spannen; einem etbl. 3tt Oentitte f.
iem. ernstig op jets wijzen, iem. jets op 't hart
drukken; fief) ebb. au Oentitte f. = jets gebruiken (eten of drinken); atte Taw f. nacfr
Mont = alle wagen leiden naar Rome; 144
f. = zich gedragen, zich houden.
— = 'eider, gids; handleiding;
aithirer,
aanvoerder. aiityreramt, f. post van leider,
= leiding,
gids, leiding. aiityrerfct aft,
bestuur, bevel; de gidsen.
au4ri frone,
= verplichte karredienst,
spandienst. autri4err, m. = stalhouder.
m. = voermansknecht. anfir:
lobn, m. = vrachtloon, vracht.
(cute = voerman,
autirintann, m.
snorder, karrevoerder.
aii4'rung, iv. —, —en = leiding, bestuur;
gedrag; 't voeren (eined $roaeffe,); 't houden
(ber Oit*t).
aitOrluagen, m. = boerenwagen, vrachtwagen.
auOrilveg, m. = rijweg. autirifverf, f. =-voertuig, rijtuig, wagon; a. au bermieten
paard en rijtuig te huur. aufm'ine fen, T.
karrenvervoer, vervoer per as.
= vultoestel. afin ,wer, f. =bier om aan te vullen. aiitste, — = overvloed, menigte, volheid; zwaarlijvigheid; vulsel
(einer $aftete u. bgt.); fcPne itber bie a.
od. in ,tiiitte unb a. = in overvloed, bij de vleet.
= veulen.
antsten, 1.
= vullen, vol maken; opvullen; rein in od. auf atafiten f. op flesschen doen; in ad ff er f. = in vaten doen.
; jtute, to. =
atiti tenllaarten, tn.; 4talt,
veulenlipark, -stal, -merrie.
afluonmon, en. = wisseltand v. h. paard.
aiin'erbe, = grond of aarde om aan to
vullen. afi11'4aar, f. = vulhaar, stophaar.
f. = horen des overvloeds.
= vulkachel.
—
Oen,
vulsel. aiinjteine, 431. = vulsteenen, stop--, —en = 't vullen;
steenen. aiititung,
vulling, aanvulling; vulsel; paneel.
m. =wijn urn aan to vullen.
Wort, f. = stopwoord.
futminant' = fulminant, bliksemend, razend,
woedend, dreigend. autmittation', to. —,
—en = fulminatie, bliksemen, pauselijke banbliksem. fututinte'ren, fcWro. (0.) fulmineeren.
annb, tn. —(e)d, —e = vondst, tref; gevonden
voorwerp; vinding; list; einen guten a. macen =
een buitenkansje hebben.
aunbantenti , f. —(e)t, —e = fundament, grond,
grondslag; etro. att.t bent a. fentten, berfteOen =
jets in den grond kennen. funbantentar =
fundamentaal, eerste, tot grondslag dienend.
funbamentie'ren, frfji-u. (Ii.) fundamenteeren, fundeeren, fondament leggen, de gron—, en = funden leggen. aunbation',
datie, stichting.
vinderboon. ',Ittittvarube,
auntrnetb, f.
tn. = mijn, groove; bron.
funbie'ren, fcbto. (t).) = fundeeren, stichten;
geconsolideerde, gedekte
funbierte Scfnab
—, —en = fundeeschuld. aunble'rung,
ring, stichting.

aunienineffer.

annlYort, m. = vindplaats. anntvrerti t, 1. =
recht van den vinder. antavfitarOt,
mijnschacht, waarin nieuwe lagen gevonden
zijn.
flint = vijf; bie aiirtf = de 5; f. gerabe
fein taffen= 't niet zoo nauw nemen; er tune
nict bid f. aiiVett = hij kan geen tien tellen;
finb unfer filnf(e) od. Wit finb au fiinf(t) od.
au fiinfen = we zijn met z'n vijven. aiinfactrz
tettaft, m. = vijf-achtste-maat. ffinf'attia =
in vijf bedrijven. fiinfarutia = met vijf armen,
vijfarmig. fiinftitiitteria vij f bladerig.
erf, 1. = vijfhoek. fiinfectia = vijfhoekig.
aiinifer, tn. — = een van 't vijfde regiment;
wijn van 't jaar 5; stuiver (5-kreutzerstuk), dubbeltje, lid van een raad van vijven. fiitt ifertei =
= vijfvoudig.
vijfderlei. fiinffark
= vijfvlak. aiinffran':
aiinffiart, f.
r(eu)ftiirf, = vijffrankstuk. =
vijfvoetig. fiinfOun i bert = vijf honderd.
fiinfimn'bertfte (her, bie, bat) = vijfhonderste.
— = vijf honderdste
iinftiun'bertjtet, f.
(deel).= vijfjarig.
=
vijfjaarlijksch. atinftro'nenftiirt, f. stuk
van 5 kronen (Oostenr.). fit-urinal = vijfmaal.
fiinftniituteria = met 5 meeldraden. aiinf=
f. = biljet, geldstuk
marffitein, m. ;
vijfmaandevan 5 Mark. fiinfutottattilt
lijksch. aiinfPfiittber, m. = vijfponder.
g
=
van
5
pond.
fiinfOrtmentig
hfiittb i
a 5 procent. fiinfreiOia = van of met vijf
rijen.
:fang; zfittlig;
taut' Ilruberig; 4aitia;
: iltrac4i6 ; =ftiutinia ; = vijf II riems;
-snarig; -zuilig; -zijdig; -lettergrepig; -talig;
-stemmig; -daagsch.
ffitiftaujent) = vijfduizend. ffinftaujenbfic
(bet, bie, bat) = vijfduizendste. aiinftanifenb=
— = vijfduizendste (deel).
ftet, f.
fiinfte (bet, bie, = vijfde;ieinridj bet
aiin f te od. V. = Hendrik de Vijfde; bad f. Nab
ant Hagen = het vijfde rad aan den wagen,
te veel, overbodig. fiinfit(e)batti = vijfdehalf.
fiinfteitia = vijfdeelig. aiinftet, 1. —t,
— vijfde(deel); bre! aituftet born
Oelvinn = het vijfde, drie vijfden van de
winst; ein f. Meter, eine f. Tteite = 1 /5 Meter,
1/;-, mijl. fiinf' tet0 = ten vijfde. fiinfunb=
vijfentwintig. fiinflutnfena
3tuan3ia
vijfhoekig. fiinf3a1)114 = vijftallig. fitnft=
= vij fteenig. fiinf3eint, (u.funfichn)=
vijftien. aiinfvfittect, = vijftienhoek.
C_Viinfacipter, m. = 45-kreutzerstuk, schelling ;
een van 't vijftiende regiment; lid van de
kamer van 15. fiinf3eOnte (bet, bie, bat) =
vijftiende. aiittrviwiet, f. = vijftiende (deel).
= vijfregelig. fiinfAia (u. funr:
Sig) = vijftig. aiin fAiger, — =
vijftiger; een van 't vijftigste regiment; wijn
van 't jaar 50; bie f. , 5'a4re = de vijftiger
jaren (tusschen '50 en '60). fiint3iaiiitirin =
vijffiinr3infte, (ber, bie, bat)
tigste. aitttfAtaftet, f. — = vijftigste deel.
funate'ren, jAtb. (f).) = fungeeren, een ambt
bekleeden, werkzaam zijn.
= zwamzuur.
aun'clitOiinrc,
aiinfr4en, 1. = vonkje; fein a. tierftanb = geen vonkje, geen greintje verstand.
nn'te(n) , nt. . . fen(), .. fen = vonk, sprank ;
Fein a. (bon) $5offnung geen zweem van
hoop. fun'tetn, fct)b). (0.) = vonkelen, fonkelen, schitteren, blinken. funleinaaetneu =
(spik)splinternieuw. annifetuneffer, nt. =
14*
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vonkenmeter (electr.) funleng.niiimth =
vonkelencl, vonkenspattend. a'unifeitfprurf),
= -vonkenteleaun'tenteteima.PWc,
graphie, clramllooze telegraphie. antefeit.:
ontlader (electr.).
Atelier, In.
en = functie, dienst, verA'nurtion s , Iv. ---,
richting, hetrekking. futaftionnicTrit, fcf)it,.
(h.) = fungeeren, dienst doen, werken.
fiir, $ritb. mit A cc. voor; Schrift f. Schrift =
step voor slap; ein 9Nittet far ba,?, Riefler =
een middel voor de koorts; eta s,Utabchen f.
atte6 = een meld aileen; Oefiiht f. Unfit
gevoel voor muziek; eine Vanning f. bich = con
waarschuwing voor jou; f. tticht. ,:; cob tntebcr
voor niernendal; ba.?, fchicti lid) nicht
f. = dat past niet voor it; ffirchten f., fich
iingftigen f., Aittern f. efnen = (uitbelangstelling)
y our of om iem. bang zijn, rich ongerust maken,
heven; f. itn ift 5tt fcbiibtitf) = voor
horn is clot to veel, schadelijk; id) f. nteine
$erfait = ik voor rnij; f. meinen 3cit = voor
mijn part; er ift prof; f. thin alter = voor zijn
leeftijd; f. flintier = voor altijd; f lira erfte
vooreersl, ten eerste; er ift fanner f. fich =
hij is altijd op rich self; an nob f. fich =
op rich self (heschouwd)! f. einen fprechert,
$artei ernreifen = voor tern. spreken, de
partij opnemen; ba c,' hat biet f. fich
daar is
reel voor; f. arbeiten = voor twee werken; ein f. attentat = eens voor al; lead f.
ein 93itcf) = eat voor een boek; ich finite ihn
f. einen ts)eitchter, f. bitnutt = ik houd hem
visor een huichelaar, voor (tom; einen f. bolt
nehmen = voor vol aanzien; f. ungut=
neem 't niet kwaliik; f. Wet Netb etto. moo t =
voor veel geld; f. fein ,Vehen gent etle. ton,
effen dolgraag iets doen, eten; f. etre. bithen =
voor iets boeten; f. urtb f.
voortdurend,
t elk ens, ono phoudelij k.
. nub Uteber = het voor on
f. :
tegen.
';',.01tranc.
attra'fle,
= voort, vooruit, venter; f. flehen
giir'bitte, to. = voorspraak, eon good woord,
voorbede; fief einem R. eintenen een goed
woord bij tern. doen; (A= . tun = voorspraak
zijn, voorbede doen.
nt.
=
voorspreker, bemiddelaar.
—n voor, groef, rimpel;
7iitr'figs,
Rurchett 3fe1jen = voren maken, rimpels to
voorschijn roepen. furl:ben, fchle. (1).) = voren
graven, groeven, rimpelen; qefurchte Stint =
gerimpeld voorhoofd. furltenartio = gelijk
een voor. furActriveife = bij groeven, bij
voren. anot eniicon, f. = het graven van
greppels voor afwatering.
aurrOt, — = vrees, angst, bezorgdheid;
aii6 R. bar bent Zabe = uit vrees voor den
clood; einen in R. feten = iem. vrees aanjagen; ait, R. n fatten = uit vrees van (of om)
to vallen. fittrigtiar vree , elijk, verschrikkehi p , geducht, ontzettend, ontraglijk, verbazend.
= vergchrikkelijkheid,
iitrcljtlictrreit,
geduchtheid.
fiirit i ten, (1).) = vreezen, bang zijn,
vrees koesteren, rich ongerust maken; id)
fiirchte ihn = ik vrees hem, ik ben bang voor
hem; ich fiirchte fiir ihn ik maak me ongerust over hem, ik vrees voor hem, ben
bang voor hem; fir4 (bar etre.) f. = bang zijn
(voor iets). fiirM'tertid)
vreeselijk, verschrikkelijk, erg, afgrijselijk, afschuwelijk.

fitkbeln.

ftirrigto = onhevreesd, onversaagd, stout,
zonder vrees. 7furriWtofigicit,
—
bang, bleu,
onbevreesdheid. furrtit'fant
angstvallig.
voortaan, vender;
fiir i ber,
[vooruit, voorwaartsri.
voor
elkander.
fiireittareber =
—n = furie, Furie; woede,
a Wyk,
razernij.
—e
foerier. wrier':
—(06,
nt.
wrier',
frOiiticit _= soldaten, die een foerier vergezellen.
[atirle,, ---it=(hooi)vork, (rnest)vork.I
fiirtieb' = voorlief; mit etre. f. nehmen = iets
voorlief 'lemon; bef Zifche f. nehmen = y ourlief nemen, wat er is.
(e)6, ---e = forneerblad. fur::
matier', f.
fcblr. (h.) = forneeren, met houthlad
beleggen.
nro irc, I . — ( ,2,) = furore, groot opzien, clrukte.
iiirforty, = voorzorg, zorg. aiirfpradje,
le. = voorspraak; R. fur einen eintenett =
iems. voorspraak zijn, een goed woord voor
iemand doen. aiir i ftircr4, nt.
if. -- en,
--e(n) = voorspreker, woordvoerder, advocaat.
= voorspreker, bemiddelaar,
aiiirfprerOer,
beschermer.
in. --en, - en = vorst, heerscher, souii
verein; Vorst (titel tusschen Bering en (kap;
It)c0 bie Riirften geinen, bad mfiffen bie
tatten tanien = wat de heeren wijzen, moeten
de gekken prijzen.
aiirfeabt, Alifrip3f, in. = abt, bisschop threes
vorst, abt en vorst, bisschop en vorst.
= vorstenbank (int NeichRaile).
ftentuttif,
bergamotpeer.
aiir, ftenbiritc,
ftenbrief, nt. = norkonde van de verheffing
tot Vorst. alir'ftenbunb,
.--Aefrigerlit,
= vorstenbond; -geslacht. iirjtencitatti,
nt. = vorstelijke glans. aiir'ftengru ft, iv.
vorstelijke grafkelder. =vorstenhuis, -geslacht; vorstelijk paleis.
diadeem, vorstenhoed.
ftortinit, nt.
WW1-writ, in. = vorstenknecht (verachtelijk).
aiiri ftenfronc, In. = vorstenkroon.
ftentetiett, 1. = vorstelijk leengoed.
ftenintrattet, in. = vorstenmantel. fiifftett,
vorstelijk, een vorst passend, een
ittaf;ig
vorst waardig.
aiiriftenlIvat, nt.; :rerbt, 1.; Jrixte, Iv. =
vorsteniiraad; -recht; -school.
afirftenfitb nt. = vorstelijke rezidentie.
= vorstelijke stand, voraiiriftenftanb,
stenstand. aiiotenituro, m. = vorstenzetel,
-troon. aiirftentag, nt. = vorstenraad, vorstenvergadering. aiirltentunt, f.
tit,
met = vorstendom. aiirllentitel, tn. = vorvorstenwoord.
stentitel. aiir'ftettivort,
aiiri ftentviirbe, ha. = vorstelijke waardig—, —nen = vorstin. NOV:
heid.
H it = vorstelijk, Seine Riirfttiche Zurch,
taucht = Zijne Vorstelijke Hoogheid.
ihtreit, Vv. --, --en = vorstelijkheid, pracht,
luister; aiirrtitc0 feiten = vorsten.
aurt, no. —, —en = voorde, doorwaadbare
plaats. furtliar = doorwaadbaar.
— = bloedzweer.
auritnlef,
= voorwaar, -waarlijk, in waarheid.
sic
nt.
f. voornaamwoord; ook
Riir3e = wind. furivit, fchlv.
anr3,
(h.) = een wind laten.
fu'frOeitt, fc01-1). (f).) = been- en weer draaien,
fluisteren, knoeien,

ttic t.
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foezel, slechte brandewijn.
aujet, ut.
foezel drinken.
fujetit, fobiu. (j.)
—e =- fuzilier.
m.
(0.) fuzileeren, doodschieten.
—, —en = fuzillade, het doodschieten van
heele troepen.
—, —en = fuzie, versmelting,
au tion',
samensmelting.
= voet, poot (VonTierett
;ufb tn.
nob Viibetn), voetstuk; gut -3tt a. fein = good
iem.
ter been zijn; einem au ail b en fatten
te voet vallen; einent auf bent a. fotgen = op
den voet volgen; ftebenben auf3e, = staande
voets; unter bie ait i3 e od. mit 1iii3ett treten
onder den voet treden; bie Sacbe ftebt auf
frbiroacben ait t en = de zaak staat zwak; er
tetit auf grof3em (gliiimenbent) a.= hit leeft op
een grooten (schitterenden) voet; mit einem
auf gittem, auf gefpanntent a. leven od. ftetjen
met iem. op goeden, op gespannen voet leven;
mit bent tinfen a. auerft aufgeftanben feirt
met het linkerbeen uit bed gestapt zijn; einen
iem. op vrij9 voeten
auf freien a. feten
stellen; bie -Softy bat tanb unb a. = dat zit
goed in elkaar. staat op pooten, is goed gezegd, daar is wat mee to beginnen; auf areler
ait i3 en geben = uit vrijen gaan; tjunbert auf3
honderd voet (eenige
(eittige ante) bocb
voeten) hoog.
= voetangel. aufrartilierie,
anfranget,
= vestingartillerie, artillerie te voet.
voetbad.aukbauen, nt.
aufrbab, 1.
Bal van den voet. ait ioanf, to. = voetebank.
= voetbekleeding. auf'.
aufrbetteibung,
wreef, buiging van
tv.
flew,
voetverband.
den voet. au frbinbe, iv.
voetzool. au fooben, m.
aufrblatt, f.
voetje. auf{':
—
vloer.
f.
becie, = voetendeken; voetkleed, tapijt,
karpet. aufrcifen, 1. = voetboei, voetijzer;
voetangel.
fiefieht, fcblv. (15.) = trippelen; met de voeten
spelen, elkaar met de voeten zachtjes aanraken. fcbin. (b.) den voet zetten;
voeteeren, loopen; auf etiv. (ikcc.) = op iets
zich gronden,
steunen, berusten; fitt f.
steunen op.
= neergeau tf aii, nt. = voetval.
knield, op de knieen. aujqta f tte, ---,--warmflesch, -kruik. fufffiirmig = voetvormig.
auf 'ganger, in. = voetganger. attfrgetertf,
lijst
f. = voetgewricht.au k ge fittO, f.
voetstuk,
van 't voetstuk. au t ge fteit, 1.
schraag. auf-Coetdfe , f. = inlegwerk (van
= voetjicht, podagra,
een vloer). auygittt,
voeteuvel. fitiOuti) = een voet hoop. auk:
=
fiffen, f. voetkussen. au fi ltablatur,
voetklem
pedaal. an k ftainuter, le.
Nabfabrer). auftfitiictiet, iv. = enkel. auw=
lam aan
tuft, nt. = voetkus. fufOatim
den voet.
—e voeteling, vent van
aiikiiitg,
de kous.

voetrnaat, mast van den voet.
,Puttft, in. =voetilmat; -pad; -punt.
auffilregifter, f.; :reife, In.; :relfeitber, in. =
voetilregister, -reis; -reiziger.
:frOcinci, in. ; • fo ti t e, in. =
altfi'llfar,
voetlizak; -schabel (voetebankje); -zool.
aufr f othat, in. = infanterist. au VfO itil e, In. =punt van den root. 7s,itti'f/Jitr, Iv. = voetspoor.
auffftab, at. = standaard-maat, maatstok.
utataubbitz), f. = standbeeld te voet.
aufrita tife, = voetstap; in jeui?, aufftaweit
treten = in iems. voetstappen treden. ativ:
pedaal.
= voetpad. altfOrifte,
fteig,
a/41044)44, = tapijt; voetekleedje. auk:.
tritt, m. = trap, schop; trede, opstap (eine,
Sagen). aufooff, f. = voetvolk.
= kuip (voor een voetbad).
thentite,
= stoof. att fOutl iAeu, f. =Warmer,
voetpad.
voetwassching. aufriveg,
schoeisel.
aufrtuerf, f.
fulerit, fdjiv. ((j.) = foeteren, schelden, razen,
vloeken.
fittfri) = weg, verdwenen, marsch.
voer, eten; voering;
antler, f.
lijstwerk (om deuren en vensters).
fouauttereefite fur auttercene, Iv. —
rage.
foedraal,
omhulsel,
—e
autterav,
etui, doosje, scheede.
voor het haarnetje.
a urterbanb,
snipank (voor 't hakauttertiant, iv.
= bombazijn
stroo). attti tertiartteitt,
voor voering. autterboben, = zolder
om 't voeder to Bergen, voerzolder. anti,
terOoTen, f. = fourage, voerage halen,
fourageeren. aut i terivt3, f. = bout voor
fouragebeschoering. pitafterfaututer, iv.
voerkist, hooikamer. autiterta ften,
= fourageur.
of haverkist. atttiterfitecift,
versch of groen voer.
autterfraut, f.
autterteirttuattb, iv. = voeringlinnen.
= dubbele muur.
termaner,
(fittlerit), fcbiu. ((j.) (ba., 431erb, bie
ba,, NW) 1.; ti. bent $ferbe, her Aub
tc)afer, S,jett 1.) voederen, voeren; (such
Verb mit trotj 1.); (mit Matte, 2einivanb)
voeren.
autternetb= voederzak, -net. antler,
preW, llt = voederprijs. ant'terraufe, n).
ruif. antlerviitic, iv. = mangelwortel.
= voederzak. autiterfrinteiber,
terfaef,
nt. stroohakker. autterfrOuinne, in. =
voederwan. autitertrog, in. = voedertrog,
-bak. autiterturO, f. = voering.
aiititerung, ---, —en = voedering; voering,
bekleeding, beschoefing. autitertununc, iv. =
voederwan. a,itti tertuttfe, Iv. = voederwikke.
ut'ter3eug, f. = voering.
-ra = futurum, toeli oautu'runt, f.
= v oltooid toekomende
mende tijd; -3iveite
aufrana-k

au frintatte, ID.; ::Pfab,

tijd.
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Onitennang.

o.
f. = G; (anti.) G oft. sol; G bur = G majenr, G moll G mineur; G-fcbtliffet G- oil.
vioolsieutel.
= Oelb.
0. = Oramat.
Gaea, Godin der Aarde.
gabaar (een soort
Oaba're, in. —,
schip), uitlegger, wachtschip.
Wai tie, in. —, —n = gift, geschenk, gave;
dosis; gave, aanleg, vermogen, begaafdheid;
milde gift; gaibe: gang (oil. gang
lane
= algemeen, gebruikelijk, veel
itub
voorkomend. --, vork;
gaffel; lernoen; gewei, gaffe!, bie fiinf6infige
(. = de hand, je natuurlijke vork; diem auf
nefinten = tegen iem. eon eed doers.
bie
OSa l beiattfer, in. = (ver)tuianker.
lemoen. ga'beifiirtnig = gafbeieljfei,
felvormig, gevorkt.
f. =
tweede ontbijt, déjeuner a la fourchette.
gaffelhert.
Werbettiut3,
beibtrfri),
Wal
f. = gevorkt hout; lemoen, disselboom.
gaffelvormig, gevorkt.
a'beiig
=frett3, f., :majt, 111. ; =
gaffeli(kling; -kruis; -mast.
Ret'beitt, ffWv. (0.) = aan of op een vork
steken, oppikken; ttadj eta). g. naar lets
hengelen, trachten zich van lets meester to
rnaken; fir!) g. = zich in twee takken verdeelen.
03a'belpferb, f.=paard voor een gaffeldissel.
t§ia'beife4tvan3, in. = gaffelvormige staart,
gaffelstaart (een colibri). gaibeiftiittbig, =
=-vork-, gaffelstandig. Oia'beiftattne,
m. = steek met een
gaffelstang.
= steel van
vork of gaffel. OS/rbeiftiei,
= gaffelsteun (orn
een vork. Wai betitii4e,
lets op to laten rusten, bijv. een wagenas).
gaffelwagen (voor een
Oia'beituagen,
iv. kiekendief, wouw.
paard).
in. = tand van een vork.
O3a'bei3atfe,
gaflelhert, gaffelbok.
0-Sabler, tn.
=
Oliabiriei, in. = Gabriel. Oiabriele,
Gabrielle.
(0.)
=
kakelen,
Raelein, ettle i fern,
snateren; babbelen, kletsen.
= klein huis,
Ma'bett, m.
gaffel, groote vork,
--.
OSaffet,
gaffel(spriet), gaffelzeil; [gild].
= gapen, met open mond
garfett, fcbm.
— gaper,
staan to kijken. Olarfer, ut.
botmuil.
= git.
Wagat', at. —(e)t,
—n = soldij,
61tt i ge (spr.: fi kaazje), to.
betaling, loon, gage.
(lab i um, fc.bith (1F) = geeuwen, gapen.
Wiibi ttett, f, — = gegeeuw, gegaap.
Oliiiinlaut, in. = gaping, liiaat.
= geeuw-, gaapzucht.
zie giiren.
[11410tot3ig = (jAinei3.) afhellend, steil].
—
gala, hofkleeding; holfeest.
Wal la,
,tztelb, f. = galakleed,
O3el'iallatt3ug,
galagewaad.
galaktiet, melk—e
OSaiaftit',

m.
steen. Waiatmiteter, f.
melkweger.
—(c);, —e = galant, beminde,
Oiatan',
hofmaker.
— = korenworm; kuif63ctiatt'ber,
leeuwerik.
Reliant' = galant, hoffelijk, oplettend, aardig;
—(e)tt
los, lichtzinnig. Oialanterie',
galanterie, hoffelijkheid, hoffelijk woord ; avongalante1.
tent'. (Oalantertearbeiten, 43.
rieen, bijouterieen. Oialanterieluaren,
galanterieen.
= galadag.
OSalatag,
Olaialerbrief, at. = brief aan de Galaten.
= Galatiö.
Oiairetiett, f.
Oialauttifurnt, tv. = groot-tenue.
luagen, ut. = galarijtuig.
= galbanum, gomhars.
Oialbattlunt), f.
Oialeaffe, = galjas, groote galei.
OSaiee're, in. —, —n = galei. Watee'rett=
arbeiten, $1. galei-, dwangarbeid. Watee'.,
reniffabc, in. = galeislaaf, galeiboef.
—n = galjoen. Watetrte,
(4a1CO'ite, in.
to. —, —n
galjoot, kleiner schip.
—, —(e)it = galerij, gang, omOctierie,
gang, zuilenhal, schilderijenzaal.
—(e), = galgant (Oost-Indische
Waigant',
plant).
— = galg; einen an ben PS.
Oiat'grn, in.
ism. aan de galg helpen; er fiebt
bringen
aid oh er bout gefaffen Ware hij ziet
er uit, alsof hij van de galg gedropen was.
Oiai'Renbraten, at. = galgenaas, galgebrok.
gargentiirtnig = galgvormig. 03argettfrift,
= kort nutteloos uitstel. Oiaillettgefiri)t,
galgegezicht, galgetronie. Wargent)013,
f.
= zoo valsch
galgenhout; fatfcb Me
als een kat. (0ai'Rettilltntor, at. galgenhumor. Wai'Reninattne4en, f. = galgenmannetje, alruinmannetje. riat i gettntaf* = galgachtig. Olat'Renfe4fuettRei, =Witt :butlei,
at. = galgebrok, galgenaas.
= Galicie (in Spanje).
f.
= Galilea. OSaiiiii rer, at. —d,
Waliiiis a, T.
— = Galileer. gatitalirit = Galilesch.
zie Octleote.
zie Oateone.
Gaelisch.
naltir4
= Galicie (in Oostenrijk).
OSaii'3ien, f.
= Galicisch.
(Oetijor, in. —, —en = galjoot.
galappel, galnoot.
(iiatt'apfei, in.
apfetfrinre, Sc. = galnotenzuur. Wavle,
—tt = gal; opening, Nolte (in een gegoten
voorwerp); galgezwel; galnoot; ft-binary
=
zwaarmoedigheid, zwartgalligheid; bie
tat*
zijn
gal
loopt
over,
ibut fiber
hij wordt
kwaad; feine
augcbiltten = zijn hart luchten, zijn gal uitstorten; er bat fettle 0.
hij heat goon gal, hij wordt nietkwaad; Wift
attb 03. flnien = gif en gal braken. Wafts:
= galeik.
arty,
gallen (oinen OM in
gatlett, ftbiu. (0.)
(f.)
een galnotenbad doopen. [01'ten,
bitter worden.] gailettbitter = bitter als gal.
= galblaas. (4ailettfieber,
63ailettbiafe,
= galkoorts. Oittilettgatto, at. = galkanaal.
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WatitengefafK, V. = galvaten. (Oaten:
flan, tn. galsteen. Watlenfuctit, iv. =
geelzucht; zwartgalligheid. netenffirOtig
gallig; zwartgallig.
—e; Warterte,
Wati tert, 1.
= gelatine; gelei. gats tertartig = geleigeleizuur.
achtig. Watitertfaure,
gatiticbt = gallig, galachtig.
WatticieS'utu, zie Oatii6Bntu.
Gallie. Wat'tier,
Wartien, 1.
— = Galher.
gatlig = gallig, vol gal; zwartgallig.
gattifa'nffe0 = Gallicaansch.
— = zotte praat,
Wattintatt)i'a, nt. u.
wartaal.
Watt'infeft, f. = galwesp, galinsect.
Mole, zie Oalebte.
WaMo i ne, zie Oateone.
nariffe0 = Gallisch. gatifie'ren, frOlv. (O.) .----verfranschen; (rein) kunstmatig verbeteren.
gallicisme.
.. men
Watti3WinuL
gallomanie.
—
Waltontanie',
(4ct11O'ne, iv. —, —11 = gallon (Eng. maat van
ruim 4,5 liter),
galnotenzuur.
WartuOilure, lo.
tuefoe, iv. = galwesp.
= galmei, kalamijn, kalWatnter, in.
mijnsteen.
galon, tres, boordsel.
nt.
(b.) = galonneeren.
gatonterren,
galop,
draf; geftrectter
Watopp', nt. —(e)
tan6en = galoppeeren.
= gestrekte draf
= galoppade. gawp,
—,
WatoPpa'be,
PiCi rett, fcbm. (b.) = galoppeeren.
—n = overschoen.
Wato'fr4e, tn.
gati ft(e)rig (norbb.) = ransig; bedorven =
ratt6ig.
gat (eberb.) = droog (peen melk gevend).
clattialtifC0 =galvanisch.gathattifie'reit, fe0t-o.
(b.) = galvanizeeren.
= galvanisme. Oat:
WattianWnt10,
tianogt04.14te', — = galvanoglyphie
('t galvanisch vervaardigen van metalen
relief-drukplaten). WatbanograPtiie',
— = galvanographie ('t overbrengen van
schilderij langs galvanischen weg op drukplaten). Watbattotatti ftif, = galvanokaustiek ('t gebruiken van den galvanisch
gloeiend gemaakten platinadraad om te etsen).
galvanometer. Wallia,
Wattianoineiter,
— = galvanoplastiek ('t vernotitar itif,
vaardigen van metalen beelden door galvanische
—e
precipitaten). WatbanofroW,
galvanoscoop (werktuig om den galv. stroom
— = galvate rneten). WattianotOpte',
notypie.
gamander, man—
Wantan'ber,
derk ruid.
—n = slobkous. Warne:
Waina'frije,
kleine, kleinzielige dienst.
filienbienft,
violence!.
—n
Wattille,
gambiet (ein Bug int
6Ittintrit i,
ScOacbipiet).
= onderkaak (eine?,
Wana'fite, iv. --,
43ferbe?,).
flange = gang, loop, duel;
Wang, tn.
(bei Tafel) gerecht, schotel, gang; molensteen;
mijnader; lot fein = aan den gang zijn,
in beweging zijn, op dreef zijn, oolc: in zwang
zijn; itt 0. fe3en, bringen = aan den gang
maken, itt 0. fentincit = aan den gang, op
dreef konien, feinen eignen
neben = zijn
einen gang of weg goan; ber
(bett, Von=
be, bet. Veit, ber l_lerbattbitingen, ber (Pc

gam.

fcbiifte) = de loop; er (jet einen leicOten, einen
ftotyn CO. = een lichten, trotschen gang, loop;
since U. mit einem macben = met iem. duelleeren; einen PS. in ble Stabt tun = een boodschap ..; Gang (in einem ,f)aure, unter ber
(rbe) = gang; W. (im Oartert) = pad, laan;
Winge (int kiirber) = buizen, kanalen.
gang (od. gang) crib gale = algemeen, gebruikelijk , veel voorkomend.
Wang'art, iv. = gang, loop, manier van loopen; gangsteen, bergsoort.
gattgliar = begaanbaar, druk begaan; (im
P3ergbau) in exploitatie : [(bun nub
Caren) gezocht, gewild]; gebruikelijk, in
zwang, in omloop zijnde, algemeen verbreid.
begaanbaarheid; al—
Wang i barteit,
gemeenheid, gangbaarheid.
Wani getbanb, f. = leiband; einen am W. Mb.
ren = iem. aan den leiband laten loopen.
aiiitigeln, = aan den leiband laten
loopen; [slenteren].
Wang'erA, f. = erts uit den gangsteen.
Wan'oe, nt. — = Ganges.
giin'gtg = gang hebbend, goed loopend.
.. lien = ganglion, peesWanglion, f.
knoop; overbeen, kraakbeenig uitwas.
gattglocife = bij gangen, bij lagen (int Zerg=
bait).
—e = gangspil, staand
Wangi fPitt,
windas.
WaTtL to. Plante = gans (eig. en fig.);
harde rotssteen, gens, gieteling; bie Wiinfe
geben liberal! barfil = doe maar niet te veernaam; fo Omit geben feine Winfe nicbt = dat
gaat boven zijn begrip. WatO'cliett, f. —P,
— = gansje; zottin. Wiin'teaar, :abler,
itt. = wouw, kiekendief. Wa tecetiffintroett, f.,
=biome, ID. = madeliefje. Wiin'febratett,
= gebraden gans. Wanifebruft, iv. =
gerookte ganzeborst; (bun 9J1enfcben) kippeborst.
f.; :fufb
:fettt, f.;
Wittlellfeber,
ganzellveer, -vet; -vleesch; -poet.
nt.
Watt'feflifilten, 1. = aanhalingsteeken.
fegettife, f. = afval van geslachte gans
(kop, pooten, lever e. d.) 03iinlefiaut, iv. =
ganzevel, -hued; fig. kippevel. Odwie4trt,
nt. = ganzehoeder. Wanletiet, = veeren
pen. Wanleitein, 1. = kleine minderwaardige stukken van een geslachte gans, die bij
elkaar gekookt worden. Wiinletetierpaftete,
iv. = ganzeleverpastei. Wanifentarfet), tn.:
fin peen = als de ganzen (d. achter
elkaar), in ganzenorde loopen. Wanifenubet,
iv. = pil, meelbal om de ganzen te mesten.
tit. —(e)e,
—;
Watts fer, nt.
ganzerik, gent. Weritlefttiet, f. = gan—e
= ganzehok.
zebord, -spel. Winlejtalt,
= ganzewijn, water.
Ciiitefelvein,
—, —ett = gerechtelijke verkoop
Want,
wegens failliet; faillissement. Want'intit,
= lijst, catalogus van den verkoop.
gerechtelijk verkoopen.
ten, fcbiv. (b.)
huis veer verkoopingen,
Wanti tiatO, f.
failliete massa.
venduhuis. Wantlitaffe,
Ganymedes.
Watttpueb4e0, nt.
atilt3 = heel, gaaf, ongeschonden; heel, geheel; geheel en al; [bie ganzen nenfcbert bier =
alle menschen hier]; er ift mein gamer Stela =
al mijn trots; mein gany?, i?,eben =al mijn leven;
e?, ifi meitt gamer lrnft = ik meen het in
vollen ernst; claimer 50 Nutben = voile 50
gld.; gattyr 3 Phonate = voile 3 maanden.
het glas is nog heel'
bit?, OW, ift nett g.
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bie gang Stabt = de (ge)heele stad; in g.
eurapa in heel (of gansch) Europa; ein
gamer Veitfc0 = een heele kerel, een heele
man ; ein gamer Nebner = een heele (een knap)
spreker; bon ganym S",?eryn = van ganscher
harte; — bad O
Planie = het geheel; ein Canoed =
een geheel; int groten (nob) ganyn = over
't geheel; ein (Pander = eene heele (erber,
ScOoplmit); ift g. berybrt = geheel op(gegeten); icb banfe p. ergebenft = wel nederig;
itt bin claim Cbr = ik ben geheel °or; g.
gut = heel goed; g. red-,, t=- heel goed, juist,
goed zoo; g. geWit = zeer zeker; ettu. g.
attbere, = heel iets anders; g. nab gar =
geheel en al.
—e = vast gesteente;
KUM,63rnia,
staal ruw ijzer.
— = geheel, samenhang.
(041131)eit,
geheel, volkomen, totaal; geheel
R41131104
en al.
gar = gaar: geheel; bad afetici) ift g. geforbt =
week, zacht; it lect?;, g. ift, trint lead ttar ift,
flTricb lea,?, Walt ift; pare, ,Veber, Cif en, pare
Stobten = toebereid, gereed voor 't gebruik;
= voorbij, ten einde; bet
2eben ift
is op]; g. nicbt = in 't geheel
E ein ift p.
niet; gar fein Oetb = in 't geheel Been geld;
pans nub g. = geheel en al, volstrekt; g.
febr = al to zeer; p. oft heel dikwijls; ober
g. = of zelfs; ant ettbe bift bu g. bole? = op
slot van rekening ben je nog boos ook? learunt
nicbt [1.! = wel zeker, waarom ook niet!
63a y rna', in. —en, —en = garant, borg.
(3arantici, ie. —(e)n = garantie, waarborg. garantic fren, fain). (b.) = garandeeren;
fiir etle. p. = instaan voor iets.
— = verfijning, loutering.
(slairatrticit,
Wariauti, in.: cinema ben O. marben _=
van kant maken, naar de andere wereld
helpen.
garve, schoof; duizend—,
(+Unlit!,
blad, gerw.
ft*e. (b.) = aan elkaar smeden, soldeeren.
Wat!'bettbittber, nt. = schoovenbinder. gars:
ben-film-1g schoofvormig. Oarbenwutfen,
= hoop schooven.
(43hrliottic4, at. = gistkuip.
63arbafec, tn. = Gardameer.
= garde. (Oaribebttfol.W
(4)ari be, to. —,
(spr.: ..koo p ), in. = lijfgardist.
= lijfgardecorps.
(spr.: ..kooi . ),
= officier van de garde.
of frier,
Ciiarbcrolie, le. —n garderobe: Meerenvoorraad, kleedkamer, bewaarplaats van
kleederen e. d.
—,
= gordijn. Oarbi'nen::
Warbi'ne,
= bedsermoen, gordijnpreek.
tnebigt,
gordijnring. itOurpiittett,
Warbiltenring, in.
ftaitgc, le. = gordijnroede.
gardist, soldaat
Warbiff, in. —en, —en
van de garde.
=
toebereiding,
't looien,
Wa're, —,
leertouwen; verkoling (van hout); west, gier;
gisting; 't roosten (van erts): ba?., er3 Oat
= is voldoende geroost.
feine
War'cifctt, 1. = proefstang.
(linen', ft. at. fcble. (1).) (0 Ott; 0 pot u.
giirte; gore gar(e)te; Ore! gegoren v. pa;
port) = gisten; woelen, gisten.
= gaarkok, houder van een
Warloct),
gaarkeuken.
gaarkeuken.
111.
(0(10110'0, le. = Garmund (een lettersoort).

Oarn, (.

—e = garen, net; bad
auf=
ftetten = het net spannen ; einen ink
torten =
iem. in den strik lokken;
geben = in
den strik, het net loopen.
—n = garnaal.
Warnctle, Oarnc(c)te, be.

Warttlijattbet,

:banbley, in.; =tiafPct,

garenjihandel; -koopman; -winder.

garnierren, fcble. ( h ) = garneeren, omzet'ten,
versieren, meubelen. Wartticirung,
-,
--eit = garneering. Warni'fott, —, —en =
garnizoen, bezetting. arnifortie'ren, 1cbro.
(b.) = garnizoneeren, in garnizoen liggen.

Warnifon'lltl ytte, tv.; =blot% en.; :la3arett,
f.; :- Prebiger, m. = garnizoensilkerk ; -dienst;
-lazaret; prediker (of -geestelijke).
—, —en = garnituur.
Oarnitur',
(Oarttlinber, in. = (garen)wever.
le. = garenwinder.

(Oa-VI:feil, in. = gaaroven (waarin koper
gezuiverd wordt). War'fcDtattc, = gaarslak.
gar'ftig = vuil, vies, leelijk, naar, getneen.
—, --en = vuilheid, narigWariftigfcit,
heid, gemeenheid, gemeene streek.

Warititioget, at. = vuilpoe(t)s.
— = tuintje. Warrten,
p art' en, f.
(tdirten = tuin ; einem einen Stein in ben
iverfen=iem. met een weldaad verrassen.

War'tettantOfer, = tuinzuring. (Siarlen:
antage, to. = plantsoen, wandeling, tuin= opzichter
aanleg. Carleitauffetyr,
over de plantsoenen. Oaritenitau,
horticultuur. (iiarlettOcet, 1. =
tuinbed. (+3at!'tentiurt), 1. = boek over tuinbouw. Warlencybc, le. = tuinaarde. (43W=
tettfetb, 1. = afgesloten veld. (4)aritettfircuttb,
nt. = liefhebber van tuinieren. (Oarlettgerat,
1. = tuingereedschap. (iiaritettgentiidO, 1. =
tuinplant, -gewas. Wartettireffe, le. = tuinhers. Waritentunft, = tuinbouwkunst,
horticultuur. Warlentantic, le. = prieel,
(ook een bekende Duitsche illustratie). (Oar':
tenteitcy , la. = trapladder, tuinladder.
= snoeimes. Warlett,
Warlettuteffer,
inapt, in. = tuinpapaver. (ilarlenittaufcf,
= tuinschop, -schoffel. War'tettfparget,
= tuinasperge. Warlenbergnfigen, f. =
publieke vermakelijkheden in een twin.
tuinman, tuinier;
—
Wart'ner, in.
marben = juist den verben lioct
keerde aanstellen. (OartItertittrfitc,
=
tuiniersjongen, -knecht. Winttterei',
--,
—en = bloemisterij, tuinbouw, tuinierderij.
Wa'rung, le. — --en gisting; opwinding,
woeling. giitnitgOaf)ig = geschikt om to
gisten. (0iiirunOntittet, f. = gistmiddel,
zuurdeeg. Wii'runciOntme-ft, in. = gistingsproces. (.0a'ruttgOtoff, nt. = giststof.
(4U0, dla(eb, Oafe = gas. ($iatvantagen,
$t. aanleg voor gasleidingen. Wcwattitait,
le. = gasfabriek. (OtO'cat, le. = gassoort.
gtWartig = gasachtig, gasvormig.

OWi ljticliatter, nt.; :befeucijtung, ie.; =bit=
bung, :Brenner, = gaslihouder; - y ealichting, -vorming; -brander.

gai fiten, ((Inv. (b.) = schuimen, mousseeren,
borrelen, gisten. in. —0 = schuim,
gistschuim, droesem.

(s_icWIlentinicfetuttn,

:fabrif,

im;

,ffailinte,

= gasliontwikkeling; -fabriek ; -vlam.
gat' iirtitig = gasvormig. (iicWgcrutt, in. =
gaslucht. (iialiatitt, in. = gaskraan.
gashoudend. Wafifitatioui,
=4aftig
gasvorming. na'fiq = gasaelitig.
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; :laterite,
OcO'llbei3ung, tn.; :tant0e,
; :leiter, m. = gasjiverwarming; -lamp;
-lantaarn; -leider (of -voerder).
:tit*, 1.;
(4a0'llteitting, iv.; :teltter,
zineffer, nt. = gastileiding; -kroon; -licht;
-meter (en -houder).
gasmeter, gashouder.
Oafontel ter, m.
(OnOirilibre, In. = gaspijp, gasbuis.
straatje, steegje.
—
WearcOett, T.
—n= straat, steeg; bobte W. =
0-1,affe,
beruntlaufen = op
holle weg; auf ber
straat rondloopen; Oaf fen taufen = spitsroeden
loopen; ,any in alien Oaffen = Jan Overal.
Warfetillbettetei, hi.; :bettter, m., :bube, m. =
straatribedelarij; -bedelaar; -jongen.
Warfenllbauer, m.; lunge, in.; :febrer,
tn.=straatildeun; -jongen; -veger; vuil.
Oarfentaufen, T. = spitsroeden loopen.
; :rinne, tu.; :fanner, nt.;
WarfettlItieb,
= straatlllied; -goot; -zanger; -ui.
OaO'ftront, m. = gasstroom.
Oiifte = gast, loge, klant,
Waft, in.
kerel; (in Oaftbi3fen) gast, vreemdeling; ein
een ongenoode gast;
ungebetener
Oafte bitten, eintaben to gast vragen; Mite
baben = gasten, loge's hebben; ungetabener
ift eine ,Vaft od. ungebetene Olifte fiten
inter ber iir = ongenoodigde gasten zijn
zelden welkom; Oaftett = gasten (matrozen).
Wafrbett, f. = logeerbed. Oaftere-ii, —,
--en = gastmaal, feest, maal, festijn, banket.
gafrfrei = gastvrij. Wafrfreibeit, In. =
gastvrijheid. Oaft'frennb, nt. = gastheer;
gast. gaftifreunbtir4 gastvrij, hartelijk, gul.
Oafrfreutibtirbreit, to. = gastvrijheid, gulheid, hartelijkheid. Waft'freunbfrOaft, tn. =
gastvrijheid. Wafrgeber, In. = gastheer.
logement, hotel.
Oaftsbau0, f., :bof,
= logementhouder,
Wafrbof(0)befiller,
hOtelhouder.
gaftie'reit, fcbtu. (b.) = als gast optreden,
gastrollen geven.
= gastflaft'fir0 = gastvrij. Waftlitatjt,
maal, feestmaai, festijn.
Oaftlneifter, nt.; :mutter, in. = (in Ati3ftern)
broeder, zuster, die voor de vreemdelingen
zorgt.
Wafrorbnung, = verordening voor de
logementen en hotels. Wafrbrebiger, m. =
predikant uit een vreemde gemeente, gast= gastpreek,
predikant. Waft'Orebiat,
proefpreek. Waft'rerbt, = gastrecht: wet
en recht van de gastvrijheid. (Onft'reffe, tu. =
gastreis, tournee.
Oaftritogie', tn. — buikspreekkunst. ge':
ftrifrit gastrisch, op onderbuik of maag betrekking hebbend.
= gastrol.
Waft'rolle,
Waftrotiont', in. —en, —en = gastronoom,
fijnproever, lekkerbek. Waftronontie', in.
— = gastronomie, fijnproeverij, smullerij.
gaftronirmlfcb = gastronomisch, keurig.
Waft'fbiet, = gastvoorstelling. (Oaf-010e,
= gelagkamer; logeerkamer. Waftlafelt,
In. = open tafel. Waftluirt, = waard,
gastheer. (Oaftlitirtfetiaft, tn. = herberg,
logement; herbergtersbedrijf. Waft'3intnier,
f. = logeerkamer; gelagkamer.
= teller aan den gasmeter.
WWII*,
zie iiiten.
(ttorbb.) = passend, aangenaam; vrij
grout.
(feentiittnijdj) gat.
Watt, f.

Watle, nt. —n, = gade, man, echtgenoot.
Wattitt, im —, —en = gade, vrouw, echtgenoot(e). [gatlen, 1cbtn. (ti.) = bijeenvoegen,
zich pared].
sorteeren; fidj 0.
— = hekwerk, hek, traliewerk,
Oatiter,
tralies. gartern, fcbtn. (b.) = loeren, gapen.
traliehek, -deur.
Oatlertor, f., :tiir,
WarterMerf, T. = traliewerk.
zie
giitticb.
fl &flick
Watitung, In. --, --en = soort, aard, klasse,
geslacht. WatlungObegriff, = begrip
van de soort, van het geslacht. Watlittigt4:
name, ut. = soortnaam.
—(e*—e(beffer at?): —en)
Wan, m. [u.
streek, landstreek, district, kanton.
—e u. trot * = [koekoek],
WCIUC4, in.
gek, schelm. WatictOat, f. = guichheil.
= dief, gauwdief.
Wan'bieb,
ganbie'ren tick fcbtn. (lj.) = zich vermaken;
jool hebben. Wanibiunt, T. —(0 = vreugde,
plezier, genot, jool.
gouwgraaf, kantonrechter.
Wan'graf, in.
Wauletbilb, f. = fantaziebeeld, goochelbeeld,
tooverbeeld, verrukkelijk vizioen. Waittetei',
—, —en = goochelarij, voorspiegeling,
begoocheling. gau'ref4aft = bedrieglijk,
tooverachtig, dartel. Wau'rettutift, tn.
goochelkunst, goochelarij. gau'retn,ftt tu. (lj.) =--goochelen, kunstjes doen; dartelen, spelen.
= tooverspiegel. Wan':
Oauleffbieget,
effbiet, f. = goochelspel, -kunstje. Waulet:
tan3, in. = dartele, betooverende dans.
= goocheltasch, -zak.
Wau'rettafite,
Waulettueri, 1. = goochelkunst, goochelarij.
Otturter, ut. — = goochelaar, kunstenmaker, kermisklant. gaittleriftt = bedrieglijk, tooverachtig, dartel.
Otiute = paard, knol; bent
Want, in.
fiebt matt nicbt ittd tPlaut
gefcbenften
een gegeven paard kijkt men niet in den bek ;
er fent Vein
auf ben 1f el = hij is van den
os op den ezel gekomen.
Waultien, — = verhemelte, geltemelte. Waulnenburbftabe, nt. = verhemelteletter. Wanintenfaut, m. =verhemelteklank.
zacht verhemelte.
Oaulitenfeget,
— = afzetter, bedrieger,
Manlier, nt.
dievenbende.
dief. Wau'nerbanbe, to.
Oanitereis , —en = afzetterij, schurkerij. ctuIterifit = diefachtig, schelmachtig.
gaultern, fc0). (tj.) = afzetten, bedriegen,
stelen.
; :tutu,
; :ftreirb,
OaulierlifPratte,
-streek ; -wereld (of -pak).
; :Wort, 1. = gunwiltaal
Oau'llfbraMe,
(= dialect); -woord.
gantifiten, icbtu. (b.) = persen (in ber 43a0er=
fabrif); schommelen.
= gavotte (een dans).
—,
(3aborte,
—n = gaas.
Was3e (spr.: gkaze), in.
—n
=
gazelle.
Ma3etite, tu.
Ob. = Oebrilber, gebroeders.
g. Z. = geborfamfter Vetter, onderdanige
dienaar.
= gesteun, gekerm, gezucht.
Meitc0'3e, 1.
= adernet, aderwerk.
Oeit'ber, 1.
best = geaderd.
— = kleine hoeven van bet ree.
Wafter, f.
geaard , gesteld, van ...natuur,
flectrlet
van ...aard.
e = voeder, weide; bek (tneib,
(3eafr,
nidunif )

Ocafte.

218

takwerk, takken.
Weiiitte, T.
get,. = gebaren(e), geboren.
gebak, koek; brood,
—(e)?,, —e
bakkerswaar.
=
getwist,
gekijf.
ge,
f.
(iietutti
1. --(e) , —e = balkwerk, balken,
geraamte.
= linten en strikken, lint63e6iin'be, T.
versiering.
= gebaar, manier van
—,
63eiliirlie,
doen, voorkomen. gebiir'ben
fttit). (b.)
gebaren maken; zich voordoen, zich gedragen,
rich houden; Tic0 lair toff g. = zich als gek,
razend aanstellen.

Olebiir'benlIfunft,

; 40ief, T. ; :fprarOe,

= gebarenlikunst; -spel; -taal.

Wetneren, = gedrag, manier van doen.
netuVren fist, fcbin. (b.) = zich gedragen, te
werk gaan, handelen.

gebiiiren, ft. (b.) (bu gebierft od. gebiirft, er gebiert
od. gebiirt; gebar; geblire, gebier od. gebiire!
gebaren) = baren, voortbrengen, doen ontstaan; geboren toerben = geboren worden;
arau `fir. geborene (geb.) = Mevr. M.
geb. K.
Webar'ntutter, iv. = baarmoeder.
— = gebouw, hol, samenWetidnibe, f.
stel , stelsel, systeem.
Webein', = gebeente , ledematen, geraamte,
feine biebeine = zijn stoffelijk overschot.
= geblaf,
Wet/eller, Webeir, Webeti le, f.
gekef.
geliett, ft. (b.) (bu gi(e)bit, er gi(e)bt; gab; gabe ;
gi(e)b! negeben) = geven, schenken ; overgeven ;
toelaten, vergunnen; verschaffen, opleveren;
spelen, vertoonen; icb gabe biet &mut, Menu
id) baba fein fiinnte = ik gaf er wat om als ...;
id) gebe rtid*, biet auf feta lirteit = ik geef
niets, veel om, ik hecht niets, veel aan zijn
oordeel; rinse Ttrief auf bie Soft g. = een
brief op de post doen; einem etin. an bie ,anb
g. = iem. lets aan de hand doen; au erfennen
= te kennen geven; eirt Scbetnt giebt mebr
alb er bat = niemand kan meer geven dan
hij heeft, ein Qbort nab ba?, anbre = het eene
woord lokte het andere nit; ba?, tear gut
negeben goed gezegd, good geantwoord;
er luirb einen (viten Sotbaten gebett = er zal
een goed soldaat van hem groeien;
giebt
nodj eitt lingtiict = er gebeurt nog ...;
giebt ein Oetaitter = er komt onweer; ba
ina?, g. = dat zal wat moois worden;
einen Gott? = is er een God?
giebt
giebt fifer aurettert = er zijn..,; ficb
= zich moeite geven, getroosten; fitb eine
Oti3f3e g. = vat op zich geven; fie muf3ten
fitb g. zij moesten zich gewonnen geven;
Tid) in ettu., fitb bareitt g. = zich in lets schikken; bad aieber giebt fic0 = de koorts neemt
af, houdt op; inemt fidj bie Oetegenbeit giebt =
als de gelegenheid zich voordoet; ba?, librige
tuirb ficb Tcipit = de rest zal wel in orde
komen, zal wel schikken; fidj (mit ettu.)
5ufrieben n. = met lets tevreden zijn; fitb g.
tule man ift = zich voordoen zooals men is.
(4e'ber, in. —b, — = gever, Schenker.
Wetier'be, zie biebdrbe.
Oletief, f. —e = gebed; feitt W. tier,
ritbten zijn gebed doen; einen ind 6). nebuten =
fern. seller!) ondervragen, onder handen nemen.
Weberburn, T. = gebedenbook. Oictiet'rienten,

= gebedriem.

Oebrauie.

— =—e; Webetite, 1.
bed met toebehooren.
= gebedel.
--e = gebied, terrein, domein.
Webier, 1.
gebieften, ft. (b.) gebieden, bevelen;
Wyrfurcbt g. = eerbied afdwingen; feinen 2eibeit
fcbaften, feinent Borne g. = zijn hartstochten,
zijn drift beteugelen. getlielenb = bevel
voerend, bevelend. Webieler, = gebieden,
hoer, meester. Webiesterin, iv. = gebiedster,
meesteres. gebieterifc4 =gebiedend,bevelend,
meesterachtig, dringend. WebieWatitretung,
= afstand van gebied. OiebieWertnette=
rung, in. = vergrooting, uitzetting van gebied.
Webitibe, f. — = maaksel, schepping,
voortbrengsel; [beeld; damast]. gebit'act
beschaafd, fatsoenlijk, wel-opgevoed.
= gebimbam, gebeier.
Webintfittet, T.
— = bundel, bos, streng;
Webin'be,
fust; slinger, guirlande.
Weittingen, f. er ift nicbt bon 0. = hij houdt
niet van geven.
Webir'ge, — = gebergte, bergketen;
gesteente. [gebir'gen, Tcbto. (b.) = opeenstapelen]. gebir'gig = bergachtig.
,-tietnotiner,
Webir0 II art, Yu.; .=artifferie,
= berglisoort, -artillerie; -bewoner.
WettirgCborf, f.; =gegenb, to. ; :Mum, in.;
=tette, in. = berglidorp; -streek; -kam; -keten.
63ebirgnunbe, to. = bergkunde, geognozie.
=
Webtr011tanb, f. ; :tuft, Iv.; =4,1afj,
bergilland, -lucht; -pas.
Webir011tiicten, en.; jittiutt, to.; :ftoct, in.;
-, boff, T. ; 4ueg, ; =31tg, = bergitrug,
-kloof; -massa; - y olk; -weg; -keten (of -reeks).
gebit.
iffe
Webtfr, 1.
geblaas, getoeter.
Webtaje,
—e = blaaspijp, aanblazer.
Webtiiife, T.
OietitiVf(e), 1. .. f(e)?, = geblaat, gebulk.
Oebtlinit igebloemd, bebloemd.
f. —(e)?, = blood, bloedmenging; e?,
ftectt ibin int O. = het zit hem in 't blood;
= vorstelijk blood; 3rin5ett bon
fiirftticba,
= prinsen van den bloede.
= peuterwerk.
(iieborfet, 1.
—e = gebod, bevel, voorschrift,
Webot', T.
verordening; bod; bie aebn blebote = de tien
geboden;
unfre Mittel, fteben ZsInten
Oebot(e) = wij, onze middelen, zijn of staan
tot uw dienst, te uwer beschikking; tot fennt
fein
= nood breekt wet; emit (. tun= een
bod doen.
boordsel, bezetsel.
Webriente, 1. —b, —
WebraletteL 1. = gebraad; Oerottene, nub
= apes wat maar lekker is, overvloed
van spijzen.
—e = gebrouw, brouwsel.
= gebruik, aanwending, toeWebrnudy,
passing, gewoonte, redo; bon etlu. mactien =
gebruik van lets maken; hit 0. rein = in
gebruik zijn; in O. nebnien, batmen = in
gebruik nemen, komen; aujer
foutmen =
ongebruikelijk worden.
gebruiken, aanwengebrau'4jen, fcbtro. (b.)
den; einen
OW. g. = iem. voor lets gebruigebruikelijk, in gebruik
ken. flCbraUltlitt
zijnde, gewoon, in de mode. Webriiurrytick,
= gebruikelijkheid, algerneenheid.
(eft,
WebrauriO'antmeituttg, =borfrtirift, In. =
gebruiksaanwijzing.
brouwsel.
——
bruisen,
= gebruis,
Webrauje, f.
suizen.

Webett', f.

Wetiet'tet, f.
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= gebraak; Bros gesteente;
Webre'cOe, 1.
(door het wilde zwijn) losgewoelde plek.
gebresten, ft. (1).) = ontbreken, mangelen;
e gebric4t ifjut an bent antigen Oetbe = het
ontbreekt hem aan 't noodige geld. (iiebre':— = gebrek, gebrekkigheid,
Men, f.
(lichamelijk) ongemak; hie
b0 9Ittext, =
de gebreken van den ouderdom.
gefireclyficb = gebrekkelijk, zwak, broos.
= gebrekkigheid, zwakheid,
ftredyfidifett,
broosheid.
—e = akker, veld.]
R4efireit', 1.
— = gebrek, verdriet,
Webre i fte(n),
last, bezwaar.
— = gebrokkel, stukken,
Webriiefef,
brokken.
= gepruttel, geborrel.
Webro'bef,
Webrieber, V. = gebroeders.
f. —(e) = gebrul, geloei.
= gebrom, gegons.
WebruntIne, 1.
gefilebnitlig = verkwistend, te gul, te royaal.
versperring van boomWebiiefe, 1.
stammen, grensverdediging.
't verschuldigde, wat
Webiifir', iv. —, —en
iern. toekomt, betamelijkheid, verplichting;
naar verdienste, betamelijk, benod)
hoorlijk, zooveel als noodig is; Tibet bie =
meer dan noodig, overmatig, onbehoorlijk;
Oebilfiren = kosten, rechten, honorarium, leges.
gebiiirren, Wu. (1).) toekomen, passen;
fidj g. = passen, voegen, schikken, betamen;
f)re bent- )re gebiibrt = eere, wien eere
toekomt. gebilirrenb = toekomend, verschuldigd, naar behooren, passend, voegend, betarechtmatig,
melijk. gebiifyrenbermafien
behoorlijk. (it,ebii.,fi 'renerfafb 10. = vrijstelling
van rechten, van kosten, van leges.
r(e)nfrei = kosteloos, vrij van rechten.
I gebiitglift = passend, behoorlijk.
= betamelijkheid, welvoeglijk1icifeit,
heidi.
—e = bos (stroo bijv.).
Webtinbi,
— gebondenheid, verWebuni ben4eit,
plichting.
Webure, iv. —, —en = geboorte, bevalling,
vrucht, kind, gebroedsel; ontstaan, oorsprong,
voor, na de
afkomst; tier, nadj Witt 0.
erftiden =
geboorte van Chr.; ein Mel in ber
eon kwaad in de geboorte smoren; Von hot=
nefimer = van voorname afkomst, van
hooge geboorte. gef•iirlig geboortig, afkomstig (ow?, erfitt a. 18.). OleburWabef, in. =
erfadel. Weburtican3eige, = geboorteadvertentie, -aankondiging, -aangifte. We:
titirOlefifer, nt. = aangeboren, erfelij k gebrek.
:f eft, f. = geboorte-,
6efittrOleter,
ververjaringsfeest. WebitrWfjeffer, nt.
loskundige. tiiebur0'4efferin, —, —neit =
vroedvrouw. WeIntrO i tylife, iv. = hulp bij
bevalling of verlossing. WebtirWianr, I. =
geboortejaar. WeintrWutaf, 1. = moedervlek.
Webur011ort, in.; :red* 1.; :register, 1. =
geboortellplaats ; -recht ; -register.
geboortebewijs, -akte.
63eflurOjefieln,
WeburWrIpter3en, V. = barensweeen.
:tag, nt. =
WefinrWilitabt, te.; =ftititbe,
geboortejjstad; - uur; - dag (of verjaardag).
WeburO i ta0gefrOenf, 1. = verjaardagsgeschenk , verjaringsgeschenk.
WetnirOluenen, 5,13t. = barensweei_l,n.
boschje, struikgewas,
--e
Webiifsfy, f.
jong trout.
ti%Cti, in. —en, —en = ijdele gek, zot, dwaas,

Gebentbneh.

fat. geefen, 1cOiv. (f).) = voor den gek houden;
zich mal aanstellen. geereiOaft = gek, dwaas,
zot, fatterig. Wetferei', —, —en = zotternij,
mallerij, dwaasheid.
—(c),
n. —nen = gekko (een
Weer°,
hagedissoort).
fie = herinnering, ge1.
dachtenis, geheugen. herinneringsteeken.
=
boek
der herinnering,
Webiiitt'nitt‘Ourf),
aanteekenboekje, memorieboekje.
WebiicljentOeier, In., f. = herinneringsfeest, jubileum; ). eine, cSeritorbenert =
feest ter nagedachtenis van een overledene.
Ciietiiir4Vniaraft, iv. = geheugen. Webarfit'::
niaunft, = herinneringskunst, mnemoniek.
= herinneringspenWebiiittinWmiinge,
ning, -medaille, -munt, gedenkpenning. 03e,
biiffiti nirebe, iv. rede ter nagedachtenis.
Webat'niOnMe, to. geheugenzaak, -werk.
Webiiii)ti niMtg, in. = herinneringsdag, gedenkdag.
gebatft' (bon Crgetpfeifen) = gedekt, gesloten.
Webani fe(n), nt. rer0, —n = gedachte,
gepeins, nadenken, geest, voorstelling, zin,
inval, denkbeeld; feinen Oebanfett itarfAiingen
in gedachten verzonken zijn, peinzen; ber
an hie OefaOr = de gedachte aan 't gevaar;
Wage bir ban athf, ben Oebanfen zet je dat
uit 't hoofd; er berfief auf ben Webanten = hij
kwam op het denkbeeld, op 't idee, op de
gedachte; in Oebartfen = in gedachte, in vetstrooidheid ; rein O.! = geen gedachte ! ik
denk er niet aan! er utadjt ficf) Oebaufen
hij maakt zich ongerust; Oebanfen finb 6off,
frei = gedachten zijn tolvrij. (iiebanlenctrin
arm aan gedachten, aan denkbeelden.
fenbtli, m. gedachteflits, plotselinge inval.
(40ani fenfotge, Yu. = gedachtenreeks. (0c,
banlenfreifyit, iv. = vrijheid van gedachte,
van denken. Oebani fentillte, iv. = overvloed,
rijkdom van gedachten, van denkbeelden.
Oeban'rennang, = gedachtengang. op,
battleuteer = zonder gedachten, van gedachten beroofd, onzinnig, gedachteloos, suf.
gebetnlenW = gedachteloos, verstrooid,
-onbezonnen. Webanlentofigfeit,
gedachteloosheid, onbezonnenheid, onnadenkendheid. gebanlenreiM = rijk in denkbeelden, in gedachten. Weban ifenfpanc, Oeban',
fenfOlitter, qm. = losse gedachten, lose
invallen, invallende gedachten (ook wel
„snippers" genoein(1). Webanlenftricip , nt.
peinzend,
gedachtestreep. gebentlenboit
in gedachten verzonken, vol gedachten.
= gedachtenwereld, rijk
banlenivett,
der verbeelding.
—e = gedarmte, Barmen,
Webarnt', f.
ingewanden.
Webett, f. —(e)6, —e = [dek], tafelgoed, convert (tafelgereedschap voor den persoon).
gebeifren, ft. 1. (bu fiebeif)(e)ft, er gebeifit;
gebief); gebie0e; gebei0e! tiebiefien.) = gedijen,
tieren, welig opschieten, voorspoedig gaan,
ricOe ift nun fo iveit gebiefien,
groeien ; bie
baf3.. = is nu zoover (gekomen), dat ..;
onrechtmatig
intrecbt Out gebeilit nittt
verkregen goed gedijt niet. Oebelireit,
gedijen, welslagen, groei, opname, voorspoed;
Wott gebe fein bap ! = God late het gedijen !
gebein'tiefi = voorspoedig, nuttig, voordeelig,
groeizaam.
gebeuf', zIP eingebettf. 63eUnf'burf), I. = geden k boe k, dagboek, albumonernoriaal, journaal.

gebettfeit.
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gebettlen, unr. (b.) = gedenken, denken aan,
zich herinneren; denken, van plan zijn; onthouden, vergelden, betaald zetten, inpeperen;
melding makes van, gewagen van. reppen
van; gebenft ber .trinett
gedenk de armen;
er gebatbte ber oaten 8eiten hij dacht aan,
hij herinnerde zich de oude tijden; icb gebenfe
audj bin5ugeben = ik denk er ook heen te
gaan; ic0 iverbe od. itb ivitt bir g. = ik zal
het niet vergeten (nl. bets goeds) of wel onthouden of ik zal 't je inpeperen; feine,":3
ber,?, gebadjte er nut: mit einem gteicbglittigen
Vette = van zijn broer repte hij maar met
een onverschillig woord; beffen niebt 5u g. =
oni daarvan Met te spreken; ba.?, gebenft
nod) = dat heugt me nog. Webcat'fen, f.
=
gedachtenis, herinnering. WebeitNettet,
=
memorandum.
Oebirkt i ,
—e = gedicht, vers, dichtstuk. Webicyrfortit, dichtvorm; in P. =
in verzen. Werlicbtjantutiung, tv. = verzameling, bundel gedichten.
gebiegen = gedegen (Sitber, Outb); degelijk,
blink (barafter, Struntniffe).
Webin'ge, — = het voortdurend afdingen, overeenkomst, contrakt. Webin'eeartiett,
iv. = aangenomen werk.
nebalrpett = dubbel.
gebrangle) = dicht, nauw, eng.] Webran'oe,
f. gedrang, 't dringen, drukte, menigte,
hoop; int CO. = in 't gedrang, in de klem, in
de benauwdheid. riebriingt' = dicht opeen,
dicht bij elkaar, gedrongen; gebrdngter Stit =
gespierde stijl; g. boR = propvol; g. fd)reiben =
dick in elkaar schrijven of bondig schrijven.
Webriingit'Oeit, —= samengedrongenheid,
opeenhooping, beknoptheid, bondigheid, kortheld.
= gedreun.
Webriityte, I.
gebrunigen = gedrongen, ineengedrongen,
kort, bondig; gedrongen, aangedreven. 03e::
brutegentvit = gedrongenheid, ineengedrongenheid, kortheid, bondigheid.
Webutb i , iv. — = geduld, geduldigheid; fidj
in C6. faffeu = geduld oefenen; ba rid mir
bie P. od. ging mir bie atO = teen was
't uit met mijn geduld; CO. bringt Nolen =
geduld overwmt alles. gebut i bert
fcWv.
(1).) = geduld hebben, geduldig zijn. gebur:
big = geduldig, lijdzaam; gebutbige cafe
getyn Mete in einen -tart = er gaan veel
rnakke schapen in 6611 hok. WebittbOaben:
bcr
reif3t ifjnt = zijn geduld is uit.
butb0'4irobe, = geduldsoefening, geduldwork. (OcknittViPiet, f. = geduldspel, patience, legkaart.
gebunjen = gezwollen, opgerwollen, opgeloopen.
= geschikt tut.
neein'itet
Weeft,
Weeftlanb, 1. = geest, geestland,
droge zandgrond.
net., zie geft.
WefaiW, —, —en = gevaar; tauten =
gevaar loopen; auf bie O. bin atte,:, 5u ber,
deceit = op gevaar at alles te verliezen;
er is gevaar bij verwijl,
ift O. int lergttge
periettlum in moia; e, bat feine ll. = er is
geen gevaar; attf beine = op uw eigen
verantwoording. nefaOr'brittnenb = gevaarlijk, dreigend.
gevaar.
—n
Wefiitg i be, iv.
fajta. (b.) = in gevaar brengen, blootstellen
aan gevaar, in verlegenheid brengen; gefdtjr,

bet fan = gevaar loopen. nefabebrOenb
gevaarlijk, dreigend.
gerij, drukte van rijtuigen.
WefO're,
nefiOrlir0 gevaarlijk, erg. Wetiitglittfeit,
— = gevaar, gevaarlijkheid. gefal)r i to =-gevaarloos, ongevaarlijk, niet gevaarlijk. We,
faOrltifinfeit, iv. — = ongevaarlijkheid.
Weffiitgt', 1. —(e)?" , —e = rijtuig, voertuig.
metgezel, makker,
WefiiiWtc, tn. —n,
kameraad.

gletatoliolit = zeer gevaarlijk, gevaarvol, vol
gevaren.
= verval (eitte, atuffe*
helling (enter Carae, ofenba.0n); bie 03. V.
opbrengst van belastingen, rechten.
nefatiten, ft. (b.) = bevallen, behagen, aangenaam zijn, welgevallig zijn; gefiittt mir
bier nidtt = het bevalt mij bier niet; er ge
fiittt licb in geivagten lletjauptungen = hij
heeft een zekere voorliefde voor gewaagde
beweringen; licb etiv. g. taffert = zich bets
laten welgevallen; bad faun itt) mir nicbt g.
taffen = dat kan ik maar niet zoo laten doorgaan; bad taffe idj mir g. ! = vooruit dan
maar!
= behagen, genoegen,
Ckfalle(n),
pleizier; believen, welgevallen, genoegen,
vriendendienst, liefdedienst;
att eirter Sat*
finben = behagen, pleizier in bets hebben;
= om u een pleizier te doen;
nub gu
einem an C6. reben = iem. naar den mond
praten; tun Cie title ben = doe mij bet
genoegen. Refiitlig (gegen) = dienstwillig,
dienstvaardig, gedienstig, vriendelijk (voor),
voorkomend; bevallig, aangenaam; ein gefiil,
tigea .i tu4ere = een aangenaam voorkomen;
kin g ft jtjnen g. ?
wat is er van uw dienst?
bond ift g.? wat blieft U? 3igarre g.? = wilt
—, —en =
u een cigaar? Wetalligteit,
dienstvaardigheid, gedienstigheid,voorkomendheid, beleefdheid; dienst, pleizier.
=
als 't u blieft.
— = behaagzucht, koketterie.
63001'044,
gefatiliiMtig = behaagziek, koket.
= plooien, vouwen, geplooi,
Olefettlet,
gevouw.
efet'gen gevangen; g. nebtnen, feten,
fit3ett, batten = gevangen semen, zetten,
zitten, houden; mit g., mit gebangen = mee
gevangen, mee gehangen.
Wcfait'gen110a10, 1.; znaOme (od. zncipnung),
_iv. = gevangenlihuts; -neming.
Wefalegenfrijaft, iv. = gevangenschap, bie
babtjtonif* C6. = de Babylonische ballingschap. Oiefan'nenitiiirter, tn. = gevangenbewaarder, cipier, stokbewaarder. gefiinglir0 =
gevankelijk, als gevangene; g. ein3ieben =
gevangen zetten, arresteeren ; bie gefiingticbe
4)aft = de arrestatie, gevangenneming.
—fe = gevangenis; gu 5ivei
fiittaItW,
jatjren berurteitt = tot twee jaren gevangenisstraf veroordeeld. WetanniniOtrafe,
iv. gevangenisstraf. Wefanotiatiefen,f.=
gevangeniszaken, gevangeniswezen, -stelsel.
Wefalei, I.
= geleuter, gebazel.
—e = vat; gevest, greep
Oefajr, 1.
(eine,?, Zegen,?,).
(WOW = kaltn, bedaard, rustig, onderworpen;
ic0 boar auf ba?., Sebtinunfte g. = op 't ergste
voorbereid; ficb auf ettu. g.tnatten ed. batten =
rich op bets voorbereiden.
WOW, 1.
e =- gevecht, strijd, kamp.
(siefefle, f.
geveeg, 't vegen.

WefeWte, f.
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Oegeitornii.

= getiedel, gezaag, gekras gefiinft% her gefiinfte rtjeiit = vijide aspect,
stand van 2 planeten die 1 /:, v. d. dierenriem
= ge-vederte, pluimage; (72°) van elkaar verwijderd zijn.
vederen
93feile); (spring)veeren
= gevonkel, gefonkel, fon(Oefun'tet, 1.
keling.
Scbtoffe,). nefiebert = gevederd, gepluimd.
— = (Oct.) veld, akker, gefiiriftet = in den vorstenstancl verheven.
(Oefitte, f.
vlakte; hie
ftiriiifcben O. = de Elyzeesche (Owe:ter, - = gekwaak.
velden.
(Oegeege, f.
= gezaag, gekras (op de
flefitenert = gevingerd, vingervormig, getand viool).
(ben tiittern).
gegen, $r4. mit Ace. = [(in ranittlicbein Shine)
geff. = gefiiffig(ft), vriendelijk, beleefd, als 't naar, in de riehting van, tegenoverl; tegen,
(Oefie'bet, f.
op de viool.

(Oefieber, 1.

blieft.
geflakker, geflikker.
OWMeier, 1. neitantnit' = gevlamd, gewaterd, gegolfd.
gefladder,
gewapper.
=
f.
(Oef
—c = gevlecht, vlecht(Oeffer4V, f.
werk, netwerk.

= gevlekt, gevlakt, gestippeld.
= gelmil, gedrens.
(Oetten'ite, f.
= gelap.
Wet'(tele, f.
---e = riviernet, rivietbed.
(Oefnth',
geflikker, geschitter,
(Oeffint'nter, f.
gefonkel.

[geftiffen = bezorgd , ij verig].
= zorg, bezorgdheid, Over, volharding.
gefliffentiht = met opzet, opzettelijk, voorbedachtelijk, expres.
= gevloek.
WOW:Me,
gevogelte. (Oeffieget:
(*Mega, f.
banbier, tn. = koopman in gevogelte.

Megeintartf,to.=hoendermarkt.neffiegett =

gevleugeld, gewiekt; gefliigefte,?, lBort = gevleugeld woord.
-= snoeverij, pocherij, wind(Oefinnler,
makerij.
1. - = gefluister; gelispel.
= gevolg, stoet, sleep;
(4eforne, f.
int O. = ingevolge, in zijn gevolg, als nasleep.
en = gevolg, stoet;
-,
(Oefolgiltmft,
gehoorzaamheid; einem bit'
beriagen = tem.
de gehoorzaamheid opzeggen.
= gefop, geplaag.
(Oefop'Pe, f.
= gevraag.
(Oefra'ge, f.
= stnipenj.
MefratW,
vreten, voe(de)r, aas;
--e
muil, bek. gefriefiig = gulzig, vraatzuchtig,
— = gulzigheid,
hegeerig. 03efriiVnfelt,
vraatzucht.
(Oefreete (her), --n, ein Oefreiter = infanterist kavallerist, artillerist) le klasse (die
soms gewone soldaten aanvoert).
—(e) = gedoe, gezeur, plaag,
(Oefrett',
[kwelling.
gefrennb' = bevriend.
gefrier'bar = bevriesbaar. gefrie'ren, ft. (1.) =
bevriezen, verstijven. (4CfrierlAtittt, m. =
vriespunt. (Oefro'r(e)ttO, ijs (vanille-,
koffie- enz.).
(Oefiege, = samenstel, bouw, samenstelling, invatting, raderwerk. riefienig =
voegzaam, buigzaam, plooibaar, gedwee, meegaand. (Oefiegigteit, — = voegzaamheid,
buigzaamheid, plooibaarheid, gedweeheict,
meegaandheid.
WOW', 1. —c = gevoel, gevoelen,
aandoening, gewaarwording. Refiifylig = ge,
filbtbotl. gefii(41'W (gegen) = gevoelloos (voor),
ongevoelig, hard, koud, onverschillig. (efii()1',
— = gevoelloosheid, ongevoeliglofigteit,
heid, koudheid, hardheid.
(OefiitiWitnettfrii, nt., :fade, to.; :jinn, =
gevoelsiimensch; -zaak; -zin.
getii4rbüft = gevoelvol, gevoelig, teeder,
hartelijk, liefderijk, met gevoel, met warmte.

jegens, tegenover, voor; fretinbficb,
tan() n. = vriendelijk, lief, doof y our of
jegens; tegen (in feinblitbent iitite), in strijd
met: R. hen ",'S. eiltb fambfeit, g. bad 0003,
frinen
tegen, y our in plaats van, hi roil
voor,
ciare,ablititg, p.' bar = tegen contante
betaling, a comptant; Stott g.
= spot
ties
tegen, voor spot; idj inette 3etpt g.
tegen een; tegen, bij, vergeleken bij:
feitten
./3rither ift er ein Wiefe; tegen (3eitti(1j), naar:
iinf jig = hij liep naar de
er ging g. hie
vijftig;
Wbettb = tegen den avond; g. ein
= omstreeks 1 our; tegen, ongeveer (in
QuantithtOcitimmungen): gegen 100 Ttenicbeit =
ongeveer 100, bij de 100 menschen.
= tegenproef, tegenafdriik.
Olei gettabbruct,

(Oe'genlangriff,
tit.
-list).

.,antiaae,

=aufebinfl,

tegenjlaanval; -aanhlacht; -aanslag (of

inuftrettattug,
We'genilanftaft,
(rag, nt. = tegenlilist; -poging; -voorstel.
wederwoord, repliek.
Oe'RentinttuOrt,
= tegenartikel.
We'genartitet,
tegengeneesmiddel. (4c'fien::
(mita,
(*Wane, iv. = tegenstrijclige verklaring.
alebingitng, lo.;
(43egenI1Datterie,
nt. = tegendibatterij; -voorwaarcle; -bevel.
opmerking tegenover
(een ander° opmerking).
(Oegenliberiefit, in.; ::beictuthigunn,
= tegenlibericht, -befu j, tn.; .. :betuei,
schuldiging; -bezoek; -bewijs.
(Oegenbilb, f. = nevenbeeld, pendant; juiste
afbeelding, evenbeeld; tegenbeeld, tegen= tegenverzoek.
stelling. (Oe'gettbitte,
= tegenvoorwal, con(Oe'genbilfrOttng,
= tweede borg.
trescarpe. Wei genDiirge,
(egentliirgfebaft, in. = tweede borgtocht.
—, -- en = streek, landstreek,
(Oegenb,
landschap, plaats.
Weg genbienft, in. = wederdienst; Ott Omen=
bienft Bern bereft = tot wederdienst gaarne
bereid.
= tegendruk, reactie.
()ellen/niter,
gegeneinan'ber = tegen elkaar, wederkeerig,
voor elkaar. gegeneinan'bertiatten, ft. ((j.) =tegen elkaar houden, vergelijken. Amman:.
ansberftetten, icbin. (b.) = tegenover elkaar
stellen, confronteeren. Wegetteittan'berftei=
lung, Vv. = confrontatie.
(Oe'genentinurf, nt.= tegenontwerp. (Oe'gett=
erttiirung, in.=tegenverklaring,weerlegging.
= wedereisch, tegenWei nettforberung,
= wedervraag.
vordering. (Oe'genfrage,
= tegenvoeter. (sie'Ren:
We'nenfilfger,
wederdienst. 433egenge:
gefiiitigtelt,
= tegengeschenk. (Oe'gengetuirt,
fcent,
f. = tegenwicht; einer Sacbe batten=
tegen jets opwegen, evenwicht met jets maken,
jets in balans houden. (Oe'gengift, f. = tegengif. (Oegengruitb, m. = tegenargument.
Wegettgrut m. = weder-, tegengroet.

(Oei genbenterfung,
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:Moe, tm =
We'Rettli4ieb, tn.; :faifer,
tegen houw, (-stoot); -keizer; -aanklacht.
WeinettilfoutOlitttent, 1.; =fihtig, ; :fattf:
graben, m. = tegenlkompliment, -koning;
-loopgraaf (of -mijn).
Wei genteiftmtg, it% = wederdienst.
Hein, wederliefde. We'oentift, =
tegenlist. We'genntnrjr4, nt. = tegenmarsch.
Oe'oettutatter, in. = tegenmuur, tweede
muur. OrgennteinlIttrj, in. = tegenovergestelde meening. Me'aettutine,
= tegenmijn.
tegenmijnen
ge'genntiniereit, fcbin. (tj.)
maken, contremineeren.
=
Wegettilmittet, 1.;
nt.; :cart,
tegenlimiddel; -pans; -stander (of -partij).
wenettlipartel, to.; r.pfeifer, tn. = tegen11partij; -pijler.
= tegenproef, vergelijkende
We'nettinobe,
proef; controle (bij stemmingen). We'nett,.
proef, verificatie; tegenrererbnuno, in.
(sie'nettrebe, tegenrede, tegenspraak, antwoord, wederwoord. Weigenfath
m. = tegenstelling, tegenovergestelde bewering, antithese, contrast; bit 0. au (od. ge=
gen) = in tegenstelling met. cleineitilistic0 =
tegen(over)gesteld. We i nettfiteitt, nt. weerschijn; tegenbewijs, tegenbrief. We'gettfdienz
(ring, to. = wederzijdsch geschenk, -e schenking. (Oe'clettfittag, nt. = weerslag, terugslag.
= weerlegging, verweer.
We'nettiltrift,
Oe'lletticfmtb, in. = schuld tegenover schuld.
We'nettfeite, = tegenkant, weerzijde,
keerzijde. ne' R enfeitig = tegenovergesteld,
wederzijdsch, wederkeerig. We'nenteitigfeit,
wederkeerigheid, beantwoording,
reciprociteit. ne'aenfeitt4 = wederkeerig.
Oe'nettfienet, 1. = tegenzegel. Weinenfitin,
nt. = tegenovergestelde meening. (iie'nen=
= bijzon, parhelium. Oe'genflyiel,
foutte,
f. = tegendeel. We'nettfpieter, = tegenspeler; tegenspeler van den held in 't drama.
We'nettitattb, nt. = voorwerp, ding, zaak;
voorwerp (einer tinterfucbung, V:giffenfcbaft),
onderwerp (einer Wbbanbtung, Rebe). Re'gett:
ftiittbig tegenstandtg, tegenstaand. geom.:
ftiinbutit = zakelijk, objectief. (iie'nenftiuttl:
fittfett, lv. — = zakelijkheid, objectiviteit.
Oe'nettlIftlittine,
=ftofi, m.; :ftrOmung,
:ftroptie,
= tegenlistem, -stoot; -strooming; -strafe.
Oei genftiirf, 1. = tegenstuk, tegenhanger,
pendant, wederga; tegenstelling (au, van).
Weinentaufr4, m. = tegenruil. Weigettteif,
f. = tegendeel; [tegenpartij]. ciegenteifin =
tegengesteld, tegenovergesteld. [ge'geitteti=
in tegendeel; van den anderen kant].
gegettieber, 43rd p. mit Dativ = tegenover:
et: ivobitt mir, bet Stirobe g. hij woont tegenover mij, tegenover de kerk; g. bon Cannbeitn = fftannbeint g. Wenettiiller, f. —(t),
= overbuur, gegenii`berfteinn,
unr. (b.) = tegenover (lets) staan; fie teen
fitt gevnilber = zij staan tegenover elkaar.
nellenieberftellett, fcbtv. (b.) = tegenstellen.
tegenstelling,
Oegenti'berftelitutn, lv.
tegenover-elkaar-stelling, confrontatie. gegen:
iebertretett, ft. (1.) = zich verzetten tegen.
We'Rentittterfripift, ;untervirtntutg, tn.
medeonderteekening. (Oe'nettbertiffitttng,
to. = wederzijdsche verplichting. We'nett:
berfitreifning, = tegenbrief; wederzijdsche overeenkomst. WegenberIirf)erting, in. =
onderlinge verzekering; tegenstrijdige bewe-

ring. Wei nettberfprer4ett, 1. = tegenbelofte.
We'nettbormunb, m. = toeziende voogd.
Wei gentioriAlag, m. = tegenvoorstel.
= tegenwerping, tegengettboriteltung,
betoog. Wei gettivall, nt. tegenwal, contrescarpe. Wei genhiart, in. = tegenwoordigheid.
aanwezigheid; 't tegenwoordige, tegenwoordige tijd, heden. ge'nettiviirtia od. newt.
tuar'tin = tegenwoordig, aanwezig, prezent;
tegenwoordig, nu, thans; bc0 ift mir nicbt
meljr g. = dat staat mij niet meer voor (den
geest). We'clentvec4fel, m. = tegenwissel,
ruil, toegift. We'llettitie4r, = tegenweer.
We'nettivinb, m. = tegenwind. Meigentuin:
fet, m. = overstaande hoek. We'Reittuirfung,
in. = tegenwerping, terugwerking. We'llett=
m. = tegenwoner. Oe'gemeirfjen,
f. = tegenbewijs, contramerk ; tegensein.
gegemeic4nett, [din. (tj.) = medeonderteekenen. (43e'gen3euge, in. = tegengetuige, getegenzet.
tuige a decharge. We i gett3ttg,
= gekir.
Wegir're, 1.
= tegenstander, tegenWeg'ner, m.
tegenoverstaande, van
partij. gen'tterifr#
— = vijde tegenpartij. Men'nerfc4aft,
andschap; de tegenstanders.
= geknor.
Megrun'3e,
[getyrfiett fcbiro. (b.) = zich houden, zich
gedragen]; gebab(e) bicb lvofjt! = vaarwel! het
ga je good!
=
= gehak. [Wetjacite, f.
Oefittelfe,
gehakt].
=
getwist,
geharrewar,
geØiefia'ber,
kijf; strijd.
O3e4Cige, zie Oetiege.
m. —(e) = inhoud, gehalte, allooi,
waarde, innerlijke waarde. (Oefialti, in. a. 1.
--(eA —e u. Oebiitter = salaris, traktement,
jaarwedde : er beaiebt emit 0. bon 30009,-Narf=
hij heeft een jaarwedde... neimiten = gehouden; ernstig, kalm. getylit'leer, =
zonder waarde, onbeduidend. Wefiatt'folig:
feit, — = waardeloosheid, onbeduidendheld. gefjaft'rele4, =bort = risk aan inhoud,
kernachtig, vol beteekenis. (0e4ttfO'nfi3ttg,
traktementsvermindering, aftrek van
in.
traktement. (4e1jcifWattfbefferttna,
4ung, :3ithige, in. = verhooging van traktement, traktementstoelage.
= gehamer.
Wei)iinenter,
riem, koppel; guir—
f.
itnb0); hanger
lande, festoen; ooren (be
(an tibrfetten, Cbrringen 2c.).
getjar'itifttt = geharnast; krachtig.
ge4Ciffig = hatelijk, vijandig, afschuwelijk,
= hatelijkheid,
verfoeilijk.
bitterheid.
—e = hakhout.
Oefiatt',
OiefiCitefe, — = koker, kast(je) (ether
Mr); hulsel, zaaddoos, klokkenhuis; huis(je)
(einer Scbnede); omhulsel.
netybar = begaanbaar.
[ efieli(e) = stevig, dicht].
—e = broedsel, teelt.
efiecife, 1.
— = omheining, afsluiting,
Oefierge, 1.
park, wildbaan; einem in?, fommen = onder
iems. duiven schieten, op een anders terrein
komen. (Oefie'geattflef)er, tn. = jachtopzichter, boschwachter.
getyinti = [vertrouwd, bevriend J, geheim,
verborgen, stil, geheimzinnig; g. tun = geheimzinnig doen; itn gebeimen, ink gebeint =
in 't geheim, heimelijk; gebeinter Mat = ver-
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trouwde raad(sman), ooh, titel. Oeocintibrief,
nt. = geheimbrief, geheim bevelschrift. We:
Ocintibuci), 1. = geheimboek. Meinintliunb,
= geheime bond, geheim verbond, geh.
genootschap. COebeimininbter, nt. = lid van
een geheim genootschap. 630ei'merat =
Csiebeinirat. getnintVaten, it. (0.) = geheim,
verborgen houden. We4eints 4attung, geheimhouding. (sietnim'fraft, Yu. = geheime of
=
geheimzinnige kracht. Weiniutiore,
geheime leer. (0 etwinvntittel, f. = geheim= gemiddel.
f.
= een
helm, geheimenis; ein iiffentficb6
openbaar of publiek geheim.
etnint'nW.
geheimzinnig
mensch,
iem.
die
nt.
framer,
geheimzinnig doet, die altijd geheimen heeft.
lv. = geheimzinnigheid.
getnim inWbott geheimzinnig. (Sie4eim'z
1oti3ift, tn. = geheime agent, detectieve.
Metninvrat, m. = geheimraad. Webeintiz
= geheimschriftkunst,
f itreib dun%
gecryptographie. (iietyim'frigether, nt.
=
heimschrijver. Metyitn'fitretherei,
geheimsecretarie. WebeintlArift,
= geheime seschrift. Øieljeint i fetretar,
cretaris.
= bevel, order; auf fein CO. =
OC4eifr, f.
op zijn bevel.
iletien, um:. (i.) (bu geOft, er gebt ; ging ; Binge;
geb(e)! gegangen) = gaan, loopen, reizen, vertrekker', auf alien bieren g. = op handen en
voeten loopen; auf tef3en p. = (op) stelten
loopen; an einer krilde g. = met, op een
kruk loopen; wit bet Oabrt, mit ber loft, mit
bent djiff g. = met het spoor, met de diligence, met de boot gaan; fiber ,2attb p. =
= op reis
naar buiten gaan; auf Neifen
gaan ; 3u Scbiffe
= scheep gaan; 3u Zirc0(e)
= aan tafel gaan; er gebt in?, 20. Z5'abt =
hij gaat in zijn 20ste jaar; in bie ctife (auf
ben ,Veint) g. = in de val loopen; Scbritt =
stapvoets loopen; feitte?, eepe?, od. feiner Sege
(3. zijns weegs gaan; fei)tafen, bettetn, fInt,
3ierett g. = gaan slapen, bedelen, wandelen;
tide et; gebt unb ftebt = zooals hij reilt en
zeilt; acb geb! = och, loop heen!
bet leig
het deeg rijst; bet Noct gebt itjnt bid
richt
niee = de jas reikt hem tot de
an bie
het loopt naar 12;
knieen, e?, gebt auf 12
biele Virie gebt auf deze aria staat in
F.; ba?, geht fiber affe, = dat overtreft alles;
e?, gebt Utter meinen Qerftanb, ifber meinen
(oriaottt = het gaat mijn verstand te boven;
bet?, geht mit nahe= dat gaat mij aan 't hart;
ba?, ettfter gebt auf bie Strafe = ziet op de
straat uit; bad neht auf mitt = dat gaat,
doelt op mij; teenn dot an ben Vann geht =
als de hood aan den man komt; meine Vet=
nung pet batjin, bat = mijn meening is,
dat..; an bie %theft g. = aan het werk gaan;
fdj inerbe ntorgen baron g. = ik zal er morgen
wee beginnen; Writ einem 3u Nate g. = te
rade gaan, beraadslagen, overleggen; in ficb
t3. = in zich zelf keeren; tide petit bad bar
ficf) ? = hoe heeft dat plaats, hoe gebeurt
dat'? idj luilt ficber g. = ik wil zeker zijn;
bie ,'Sac* geht fcbief = loopt verkeerd; ban
vorderen, opschieten; in Stiicte
flatten g.
g. stuk gaan; gebt nadj bet Neihe =
het gaat volgens de beurt; bet ft
be, auf bie
Weige g. = ten einde loopen, op een Bind
loopen; fa gebt' = zoo gaat het, zoo kan 't;
bad gebt nicbt = dat kan niet; e6 gait tale

nacb llioten, tnie pefcfpniett, tale am Scrptiirchen =-van een leien dakje; auf einen "Eater p. 30
ifbergrofcben = in een daalder gaan 30 Sil= leeg loopen; tett
bergroschen;
= nu zal 't beginnen; einem an
fo?,
bie ,attb g. = iem. helpen, steunen; einem
= aan iemands hand loopen;
an bet ,anb
geht ein flatter Uinb = er waait een
hevige wind; g. feftfame Neben bon ibm =
er loopen rare praatjes over hem; e geht ein
Oerftcht = er loopt een gerucht; (h.) idj habe
nticb miibe gegangen = ik heb me moe geloopen; icb babe mit bie ufe ibunb pepangen =
ik heb mijn voeten stuk geloopen; Bufriebetv
beit pelt Utter Neicbtum = tevredenheid is
meer dan rijkdom; Oetbatt gebt bor od. fiber
Necbt = geweld gaat boven recht.
Me'4en, f. —?, = 't gaan, 't loopen ; int 06. =
order 't loopen.
= draagband, degenMCOenC, 1.
riem, hanger.
Oefiet'3e, f. — 4 = gestook, gehits, aanhitsing,
vervolging.
nebeiver = pluis, zooals 't hoort; e?, ift bier
ttidjt g. = het is bier niet pluis, niet in den
haak, het spookt bier; mit ift ba nicbt =
ik ben daar niet op mijn gemak.
f. —(e)3 = gehuil, geloei, gekerm.
Metyiffe' f--n, —n = helper, bediende,
adjunct.
—e = hersens, brein; verWe4irtts, f.
stand.
(4) eijint' ent3iinbung, W.; =erfcbiitterttng, lv.;
:erivelitung, =fieber, f.; f. =
hersenliontsteking, -schudding; -verweeking;
-koorts; -vlies.
hersenll =teibett,
Weiiint'llfranf4eit,
ziekte; -aendoening.
ettirn'to ,6 = hersenloos, breinloos.
4diate,
e4int'lliofinfeit, Yu.; :nerben,
hersenlloosheid; -zenuwen; -pan.
Webirn' II futfitatt3, in. ; :tritinfeit, tn. = hersenilsubstantie, -werkzaamheid.
Reiv i tien = verheven, hoog.
—e = hoeve, hofstede,
WeiOft', f.
boerderij, boerenplaats.
= gehoon, gespot, geschimp.
MetgliPte, f.
hout, boschje, bosch.
—e
f.
Me4ar', f. —(e)3 = gehoor; ooren; nacb bent
fpielen = op gehoor spelen; um O. an,
fucben om audientie verzoeken; gebert,
fcbenten, finben = gehoor geven, schenken,
vinden.
netior'c4ett, fcbib. (b.) = (einem) gehoorzamen,
volgen.
netia'rett, fcbto. (h.) = behooren, hooren, toekomen; bad gehiirt nicbt bierber = dat behoort
hier niet thuis, komt hier niet te pas; ber
Seat gebiirt 3unt traten = behoort bij het
vleesch; fie g. 3ufantmen = zij behooren bij
elkaar; er gehiirt au meinen f .rettnben = hij
(be)hoort tot mijn vrienden; e?, gebbrt Safi
in bie 1.t131:)e er moet, behoort zout in de
soep; ba3u gebiirt 9,Nut = daar is moed voor
noodig; bit gebbrt eine Zrctcbt $riiget = jij
moest een pak slaag hebben; (fanbfcbaftf.) ber
gebOrt attgetacht = hij verdient uitgelachen
= passen, betamen; tale
to worden; ifft
gebOrt = zooals 't hoort, betaamt.
Meliarigang, tn. = gehoorgang.
Ref*rin = toebehoorend, behoorend, vereischt, behoorlijk, flink, echt; bet burn :445aufe
gehbrige Marten = de bij 't huis behoorende
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thin; 1)(16 ihtn nehOrige $ciatt6 = 't hem behoorende Inds; bah gehbrige Miter = de vereischte leeltijd; ein gehOriger --"titrtn = een
flinke storm; e6 rennet g. = het regent flunk.
Oefiki'rinteit, iv. = gepastheid, betamelijkheid.
(43c4Orlfttortmt,
:fratiffyit, Iv.; :lc4re,
to. = gehoorlibeentje; - ziekte; - leer.
gehoorloos, doof. WefOrlafinteit,
gebiir'to
= doofheid.
horens, gewei.
1. —(e)6, ---e
gehoorzenuw.
(4elfri5r i nert), nt.
= gehoornd.

0c0iiriornatt,1.=gehoororgaan.(440iir'roOr,
1. = hoorbuis, spreekhoren. (44c0ijrlaat, nt. =
gehoorzaal, auditorium.
gehoorzaam; Zst br gehorfatnfter
Diener = Uw onderdanige dienaar.
Our',
ram, - (e)6 = gehoorzaamheid, onderwerping; ben 0. fiittbigett = de gehoorzaamheicl
opzeggen. [nehor'faitten, fc0In. (h.) = gehoorzamen I = gehorchen.
= oorschelp. Oletjiir'fintt,
Oiefliir'frbttecfe,
= gehoorzin. (43e0iir i trickter, nt. = boorbids, spreelchoorn. (iiefOrs trommel, =
oortrommel. (00iirluerf3ettn, f. = gehooror gain.
, n; Welyrett, nt. =
Wine,
gees, baan, sleep (eine6 afeibe6); scheeve lijn,
scheine strook, biè. (43cirrung,
--en =
geering, schuinte; auf
fchneiben =-- schuin,
overdwars knippen.
Weim'bet, f. --6 = geplaag, plagerij.
C^3efjiif'f e, zie Oehiffe.
f. - C = gehoest.
Webluerf, f. = loopend work, raderwerk
(sitter lthr).
nem, WI). (b.) = (Me egef) geien, inhaler.
WeVer, - C, — gier; [jot bich ber 06.! -,---de drommel haal je!
; :faffe, in.;
Werellabler, in.; cute,
nig, m. = gierliarend, -uil; -valk; -boning.
in.
6
=
speeksel,
kwijl, zeever,
Weijer,
venijn, woede. Ocilerer, --6, — = zeeveraar, kwijler; nijdigaard. geis ferin = bekwijld, bezeeverd, met speeksel bedekt;
nijdig. geFferit, fchiv. (h.) = zeeveren, kwijlen ; nijdig doen, giftig spreken; bor Uut g. =
venijn spuwen. Weilerturti, 1. = slab, kwijldoekje.
—n = viool; bie erite bleige
Wei'ne, Iv.
fpiefen= de eerste viool spelen; nacb jemanbC
tanytt = Haar iem. pijpen dansen; thin
hiingt bee ,immel better bleigen = hij is
bijzonder opgeruimd. gei'Rett, fchiv. (b.) =
viool spelen. Weigeiti tiogett, = strijkstok.
Weli nentioOrer, m. = drilboor.

gebor'fam

:4arr3, f. =
Wei'genlifutterai, f.;
vioollikist (of - zak); - hals; - bars.
m.; zmar4er, m.; :renifter, f.;
aite, f. = viool II bout; -maker (of -fabrikant);
-register; -snaar.

WernettlliAtiiffet, m . ; =finder, m.; :ftimme,
= vioollisleutel; -speler; -partij.

Wernettfteq, m. = barn van de viool.
genftric4, m. = streek op de viool. (Oei'nett,
ftitttbe, iv. = vioolles. Wel'oenwirtief, en. =
violist,
schroef van een viool. (Oei'ner, in.
--, --en = gespeel
vioolspeler. Weigere,
op de viool, gefledel.
—=
Weiite,
weelderig,
geil,
welig.
get =
geilheid, weelderigheid; bie bleiten = de teelballen (be6 Ttiher6).
fctip. (0.) =

OcifteOtiirte.

geilen, geil zijn. Ocit'Ocit,
-- = geilheid,
weelderigheid.
,
it; (catch: nt. ---C, --) = gijWeljet, in.
zelaar, borg.
nt. —6, — = geizer, heete springbron.
Mei% iv. —, —en = geit. OciWfmrt, in. =
boksbaard. in. = witte ahorn.
Weifrbtatt, f. = geiteblad, kamperfoelie.
= geitebok, bob.
Wetirbott,
—n = geesel, karwats, zweep,
Wei r4et,
ramp, plaag. (Oci'fiettiruber, m. = geeselgeeselbrooder, flagellant. Mci'fietbieD, nt.
geeselen,
slag, zweepslag. nci ffictit, fchiv. (h.)
,
tuchtigen, kastijden. Oci'fictuttn,
en = geeseling.
f . ; 410, In.; djanr, f. = geitelvel;
-voet (of -poot); -haar.
Weik114erbe, iv.; =WO, in.; =ictier, f. = geite llkudde; -herder (of -hoeder); -1e(d)er.
— = geitje.
Ocifis tein, f.
Ocift', in, --(e)6, --er = geest, ziel, bewustziju,
adem, levensgeest, onlichamelijk wezen, geest,
verstand, vernuft, genius, gas, essens; ben
hi. aufgeben = den geest geven; ben hi. att6,
hattchen = den adem uitblazen; be (Meifte
in verbeelding; bienftharer = dienstbare,
gedienstige geest, dienstbode; gate, hi3fe
Meifter = goede, booze geesten; bet (heifige)
= do heilige geest; her fonnnt fiber ihtt =
h ij krijgt den geest; ein Mann bon C4. = een man
van geest, van vernuft; ben 0. nit6hilben = den
geest, het verstand vormen; We? Oeifte6.4110
ift er? = van welken geest is hij doortrokken?
wie is zijn geestelijke varier?
einer
fchaft, eine6 ,7-3eitafter6, tier Nefee=geest van
een vereeniging, van een tijd, der wetten.
neift'auftreittlettb = vermoeiend, inspannend
vormend,
voor den geest. neiftibitbettb
= spookachtig.
ontwikkelend.
tn.
=
geestenbezwering,
opWei'tterDann,
=
roeping van de dooden. Oicillertianner,
geestenbezweerder, -uitdrijver. (43ci'fterfic::
friniiiirttito, = geestenbezwering, exorcisme, oproeping van geesten. geillerbteir0,=
bleek als een geest. WeisitererfrOittung,
= geestverschijning, gezicht.
= vrees voor spoken. Weiiiter:
fiarcOt,
nefMirijte, to. = spookgeschiedenis. gaffer:
= spookachtig, als een geest. Oei'fter=
= geestenziener. Wei'iterftunbe,
Wier,
= spookuur. Weilterivelt, iv. = geestenwereld. nei'jte&tbfuefenb = verstrooid, afgetrokken, onbewust. Oicille,Mbfuefentgit,
iv. = verstrooidheid, afgetrokkenheid, geestesafwezigheid. WeiltOantage, iv. = verstandelijke aanleg. Wei'jte&-inftrettauttg, iv. =
geestesinspanning. Wei'ftearbeit, = verstandswerk, hoofdwerk, arbeid van den geest.
Werfte&trittitt, tv. = geestesarmoede.
fWbitbuitg, = vormig van den geest.
Wei'fteOreifieit, tv. = vrijheid van geest,
van denken. WeilleOttbe, tv. = geestesgave.
Wei'ftegegenttlart, iv. = tegenwoordigheid
van geest. iv. = grootheid
van geest, zielegrootheid. Weilftenraft, iv. =
geestvermogen, geestkracht. geillearant =
krankzinnig, geestelijk ziek. Waftearanu.
twit, iv. =krankzinnigheid.OeFfte&irbtuitg,
= geestesrichting. geljteOrtituacifi zwak
van geest, verstandelijk zwak, achterlijk,
idioot. Wei'fte0c4lvetriie, = zwakheid van
geest, idiotisme. Wei'jteOttottitg,
=
vlucht van den geest. Wei'fteOtarfe,
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sterkte van geest, van verstand.
tiitiofeit, iv. = geesteswerkzaamheid.
Rei`fteOierionnbt geestverwant, in gevoelen , neiging overeensternmend, sympathetisch.
= geestverwantWeiltetnrloctubfttaft,
schap, sympathie.
Weliftebertuirrung,
=
verstandsverbijstering.
:3erviittung,
= werk, product van het
Weilte4inerf,
verstand, van den geest.
get' ftig = onstoffelijk ; geestelijk , verstandelijk,
intellectueel; geestrijk; geiftige krafte =
geesteskrachten; geiftige Zs'utereffen intellectueele belangen, moreele ..; geiftige Oetriinfe
sterke dranken; geiftiger Vein = krachtige
wijn; g. tranf ziek van geest. WeVitigfeit,
Iv. -= onstoffelijkheid, geestrijkheid, alcoholgehalte.
netiffilt = geestelijk, kerkelijk-godsdienstig,
priesterlijk ; geiftlid)e 2ieb geestelijk lied;
bie geifttidje unb iveltlitte Ttacbt be?, 43apfte?,=
de geestelijke en wereldlijke macht; g.
tverben = geestelijke worden; ber Oeiftticbe,
ein Oeiftlitlyr = geestelijke. Weiftlicbteit,
iv. — = geestelijkheid.
Reiftito4 = geesteloos, onbedui-lend, laf.
Welfrfofigfeit, = geesteloosheid, onbeduidendheid. geiftreic4 = geestrijk, geestig.
geestdoodend. neifftwit =
nelfrtiitenb
geestvol, geestig.
= geitouw.
Weil, m. gierigheid, vrekkigheid,
inhaligheid; begeerte, zucht; wilde looten.
(i3ef3'brait e, ut. = vrek, gierige draak.
gei'aett, fct)iv. (b.) = (wit etiv.) gierig zijn
(op lets); schrapen; g. nacb etiv. = hunkeren,
haken naar lets. Wel3 s tjaf4, tn. = gierigaard,
vrek. gei3i0, (mit) -= gierig (op), vrekkig.
jacht.
Wejaitv, f. —(e)
gejammer, geklaag,
Weiant inter, f.
gekerm.
= gejuich, gejubel.
Weitturh'3e, 1.
= gejodel.
Weio'bef, f.
gejoel.
Wejarte, f.
gejubel, gejuich.
(00J/et, 1.
= gekijf.
Wereile, f.
= gepers, 't uitpersen (van
Weterter, f.
druiven).
= gegichel.
Wearber, f.
= gekittel.
Werit'3e1,
= gekef, geblaf.
Weffatf,
geklep, geklapper.
WelfArper, f.
handgeklap, gekiets,
Werfatirty, 1.
gebabbel.
= getik, geklepper (op
Wettifit'Per, j.
de piano).
= gebel, gelui.
Weifin'aef, 1.
= gekletter, gerammel
Weffirr',
(van wapenen e. d.); kliniten (van glazen).
= gekiop.
Wettop1e, f.
—e = kloven, spleten.
= geknetter, gekraak,
Wernarter, 1.
't knappen.
= geknars.
Weittiefebe, f.
= geknetter, geknapper
Webtilter,
(van het vuur); ruischen (van zijde).
=
geklok
(van een kalkoen).
Wetoft fer, f.
= gekoos, 'tliefkoozen, gevrij.
While, 1.
gekraak.
Werrar4', f. —(e)e,
gekraai, geschreeuw,
Wet-644'3e, f.
gekras.
=
schraapsel,
afvijlsel, afWetriit'5e, 1.
val van metalen.
gekroes, gekrul.
Wetraujef, f.
VAN Ci ELDFAIEN
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= geschreeuw, gekrijt.
Weireifdy, f.
= gekrabbel, geknoei.
Wefrit'3et,
darmscheel; omloop
Wetrijle, f.
(van een kalf, lam).
gekunsteld, gemaakt, onnagetiiniftelt
tuurlijk.
= gekus, gezoen.
Weriiffe, f.
= gelach. WefiicO s ter,
=-Wefalte, f.
gelach, f47tItenbe ti. = schaterend gelach,
schaterlach; aum
iverben = uitgelachen
worden, de spot worden.
Weta'g(e), f. maal, feestmaal,
gastmaal; in?, W. f)inein Lebec = in 't wild
platen.
verlamd, kreupel.
octal-put'
[gefaigt = geleerd. Welafirt'beit, iv. —, =
geleerdheid.]
= gestamel.
Wetarte,
= land, landschap, beWeliins be, 1.
bouwde streek, terrein.
— = leuning, borstwering;
Wetan'ber, f.
= stijl, baluster.
leiboom. Wefiini berbode,
Wetiin'berfenfter, 1. = balkonvenster.
gefait'gen, 1(03. (f).) (an einen Crt, -6ttut
j ar en, and gnbe) komen; (au g f)ren, sur
gntividelung) komen, geraken.
lawaai, geraas, getier,
— (e)
Welarne,
spektakel.
..tajfe?,, ..taffe = vertrek, kamer,
Wetafii ,
ruimte.
gefarfett = gelaten, kalm, bedaard, rustig,
onderworpen. Wetaffeubeit, — = gelatenheid, kalmte enz.
Wetatilte (spr.: zje ..), iv. — = gelatine.
= geloop. gefituifig = vlug,
Wefauje, 1.
vaardig; elite getiiujige it■anb eene vlugge
hand; eine gelithfige Bunge = radde tong;
bieje Simi* ift ibut g. = hij spreekt die taal
vlot; etiv. ift aril g. = is voor mij gewoon,
ik ben er gemeenzaam mee; g. fprecben =
vloeiend, vlot spreken. Welawfigieit, iv.
— = gemakkelijkheid, vlugheid, radheid.
gefaunt' = geluimd, gehumeurd (gut, fc*4*,
iibel).
= gelui, 't luiden, gebel,
Welriu.'te, f.
bellen, schelletjes, klokjes.
geel; bad @elbe bout gi = het geel
get°
van het ei.
Metb ' niefser, in. = geelgieter, die van geel
koper voorwerpen giet. nettivoriin geelgroen, geelachtig groen. Weitripot3, f. = geel
Braziliehout. (s3eftrtuPfer, f. geel koper.
nett/lid) = geelig, geelachtig. oetb'relf =
geel van rijpheid. octivrot = geelachtigrood.
Weft/1*de, iv. = vaal paard. Mettqc4ttabei,
=
melkmuil, lafbek. Oen:ripe*,
in.
gele specht. Weltefu*, = geelzucht.
geftefii*in = geelzuchtig, met geelzucht
behept.
=-._—er = geld; f(eine
Wetb,
kleingeld; bare contant geld; bei
Oetbe (eta = bij kas zijn; 6u Oelbe madyn =
te gelde maken; bon feineut Oielbe teben =
van zijn geld, van zijn rente leven; er t)at
tote 9,Nift = hij heeft een massa
Oelb tote
= een
geld; bad foftet mir ein jcblvere
heele hoop geld; cc ift iiberaff befannt tale b0,
=
hij
is
bekend
als
de
borate
bond.
fctiecbte
WetVabef, lit. geldadel, gekochte adeldom,
geldaristocratie. Wetb'antage, plaatsing van geld. Welti'artfeibe, iv. = geldleening. Welb s arittotratie, iv. = geldaristocratie. nab' arm = arm aan geld.
13
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; :bebarf,
; :atOgabe,
Oielb' armut,
m. = geldllarmoede; -uitgaaf; -behoefte.
gelbitiebiirftig = arm, gebrek aan geld hebbende. (iletblIcgierbe, = geldzucht.
geth i begieriq = geldzuchtig, begeerig near
geld, geldgierig. Weiblieitrag, In. = geldbijdrage. Metb'beUtei, nt. = geldbuidel,
= aangeteekende
-beurs. Welb'brief,
brief, brief met geldswaarde.
geldboete. (g etb'einnatime,
= geldontvangst, ontvangst in contanten.
schadeloosstelling
in
entfrOdbigung,
[geld.
Weli bern, f. =-- Gelder.
03elb' eriverb, m.; :eft ert, :forberung,
iv. = geld!! verkrij ging ; -swaarde ; -vordering.
Metb i gefitenf, 1. = geldgeschenk, geschenk
in geld. (g etbgier, iv. = geldzucht. gab':
gierig = geldgierig, geldzuchtig.
bet, m. = geldhandel. Weiblyirat, iv. =
huwelijk om geld. Oetteljiife, to. = geldelijke steun.
WelblOunger, m. ; :faften, m.; :facie,
=
geldllhonger (-zucht); -kist; -gordel.
=
Weiblrientnte, tv.; :frifW, W.; :cur b ,
geld 11 verlegenheid; -crizis; -koers.
431.; :matter, m.; :manget, in. =
geld!! mannen ; -makelaar ; -gebrek.
Weiblmarft,
; 4nittet, q3t.; :not, iv. =
geld Il markt ; -middelen ; -nood.
=
paket met geld, rolletje
WeibiParet,
geld. Weiblooften, nt. = post, som gelds.
; :cluette, iv. = geldliprijs,
Weib'llOreW,
(-koers); -bron.
Welb'farbe, =geldzaak; in Oetbfat*n Ott
bie Wemiitticbreit auf = koopmanschap scheidt
de vriendschap. Wetb'fact, tn. = geldzak.
Weib'frOiff, f. = F el dschip ; schip met dubbeltjes. Weiblfrititnber, :fctineiber,
=
beurzensnijder; geldsnoeier.
WettvilfrOrattf, m. ; :fttutb,
; :fenbung,
= geldllkist, -schuld; -tending.
= geldsoort, specie. IMetb':
Weib'forte,
fortemettet, m. = speciebriefje. WettrfOenbe,
= gift, aalmoes in geld.
Welb i lliVinbe, iv. ; :ftener iv. = geldlikist,
-belasting.
Oietb'ftod, m. = armenbus; grondkapitaal,
fonds. Wefb'fto13, = geldtrots. getbItot3 =
trotsch op 't geld.
Weiblftrafe, tn.; :Witt f. ; :fur4t, to. =
geld II boete ; -stuk ; -zucht.
Welblfumme, W.; :tafr4e, W.; :tife4, in. =
geldllsom; -zakje (-taschje); -bank (toonbank).
WO' II umlaut, m.; :umfa1, berfetm m. =
geld omloop (circulatie) ; -omzet ; -verkeer.
Oletb sberPftegung, = uitkeering in geld.
Welb'borfrOufb In. = voorschot. Wetb'bor:
tell, m. = geldelijk voordeel. Welvitiaqe,
iv. = geld- of goudschaaltje. Wetbluedifet,
lit. = wisselzaken. WeibIver4fler, nt.
geldwisselaar. Oietblveftertaben, in. =---wisselkantoor. Welblueot)ftergefrfAft, 1. =
= geldwoeker.
wisselzaak. Welblouc4er,
= geldteller. Welbs3utoge,
Wettqatiter,
iv. = toelage, verhooging.
gete'gen = gelegen, geschikt, van pas; ift
mix bid baron (an ibm) g. = er is mid veel
aan (aan hem) gelegen; au getegener Beit =
ter gelegener tijd. Wete'gentieit, in. —, —en =
gelegenheid, kans , mogelij kheid , toestand ,
omstandigheid, vervoergelegenheid, een zekere
gelegenheid (No. 100), gesteldheid , inrichting,
liggiug; Igeschikte tijc11: bie
ergreifett,

geUeub.

berpaffen = de gelegenheid aangrijpen, verzuimen; bei be .aefte,?, = bij gelegenheid
van 't feest; bie O. beim S*.bfe faffen = de
gelegenheid bij de baron pakken; mai*
¶iebe = gelegenheid maakt den dief, gelegenheid maakt genegenheid.
Welegentyitt411biritter, nt.;
1.; :taut,
= gelegenheids ll dichter ;
m. ; :Prebigt,
-gedicht; -koop; -preek.
gete'gentliM = bij gelegenheid, toevallig,
occazioneel; $riip. mit Gen. = bij gelegenheid.
geletrrig = leerzaam, bevattelijk, goedleersch,
volgzaam.
— = leerzaamheid, be vattelijkheid. Oeteiglatitteit, — =
geleerdheid, kennis, wetenschap. geteigti =
geleerd , gestudeerd , wetenschappelij k , kundig, geletterd; emit Wetet)rter, ber ObeleOrte
een, de geleerde; et fattt rein Oetetyrter bunt
iinnnet = niemand wordt als geleerde geboren; OefOrten fit gut prebigen = een good
verstaander heeft maar een half woord noodig.
Wete4ri tenrepubtif, = geleerde wereld,
republiek der wetenschappen. Weteigiten:
ftanb, in. = geleerde stand. WeleOr'tenber:
= maatschappij van geleerden, acaemit,
= vereeniging,
demie. Weletir i ten3unft,
gilde van geleerden.
= gedeun, geneurie; hunter
Oiefel'er,
bct atte CO.
altijd het oude liedje.
— = spoor, wagenspoor;
sleur, gewone gang; inieber lttt reete
firingen = weer in 't goede spoor brengen,
in orde brengen; er foinint nict out bent
bij gnat niet uit zijn sleur.
f. —(e)t, —e = geleide, begeleiding,
escorte, escortebelasting ; einem bad
ggel en =
uitgeleide doen; ficbere
= vrijgeleide.
fcbiti. (b.) = geleiden, begeleiden,
escorteeren, convoyeeren. Weleis ter, m. —t,
— = geleider. WeteiO'brief, in. = geleidebrief, geleibiljet, vrijgeleide. WeteiOleiyiff,
f. = convooyschip.
—e = gewricht, lid, schakel,
Ciefent',
voeg, scharnier. getent', getenlig, buigzaam, lenig, soepel, vlug. Wetenligfeit, —
iv. = lenigheid, buigzaamheid, vlugheid.
; :rtieuntatWmu, in.;
Wetent'llPfanne,
:ring, in. = ge wrichtspholte ; -rhumatisme ;
-wervel.
Oefent'ftucf, f. = verbindingsstuk. WetenV:
thaffer, f. = leewater.
= gelees, lezerij.
f.
WeleuOt(e), 1. . . tet = licht, verlichting.
= soort, slag, troop, zoo(tje),
Weticirter, f.
rommel; gemeen, gespuis.
bie), ein Oetiebter = geliefde,
Wetiebte (ber
beminde.
getinb(e) =-- (bum Negen,
letter) zacht,
mild; (Witte, ewer) matig; (bunt Q3enetuneit)
zachtzinnig, toegevend; getinbere Saiten atif,
3ieben = bijdraaien, zoete broodjes bakken,
water in zijn wijn doen. COetinibigfeit,
— = zachtheid, toegevendheid.
netittigett, ft. (f.) (e gelingt; getang; getiinge;
gefungen) = gelukken; et ift itjttt nit* pc=
fungen het is hem niet gelukt, hij is
er niet in geslaagd ...; ba?, ift gelungen! =
= 't slagen,
die is good! Wetin'gen, f.
welslagen.
= gelispel, gefluister, geOietirOet, f.
murmel.
gillen, galmen, schel
gerten, fditu. (b.)
scherp.
klinken, gettenb =
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getuiben, Tc0 D . (0.) = plechtig beloven; toehet beloofde
zeggen; bad Wetobte £anb
land;titt 0.
zich plechtig tot jets verbin—fe = gelofte,
den. Wetkib inW, f.
toezegging.
Wetocr T. —(e) = gelok, 't lokken; (haar)lokgelokt, gekruld.
ken, gekrul. gaortt'
= gevlam, geflikker.
Welosber, f.
=
gesoldeer,
soldeersel.
Wetivte,
tje, iv. —, —n = mug; slak.
I. nett = onvruchtbaar, niet drachtig, droog,
gust, geld.
H. gat? = niet waar? wel, wel! waarlijk?
gittft, er gift; Batt; giitte
oaten, ft. (b.)
gelden, opbren(ouch gatte); gift! Begotten)
gen, waard zijn, geldig zijn, vermogen, betreffen; bad $futtb gitt eine 9,narf doet een
Mark; ein .etb unb Staffer gitt ein gan5e
Zotf = is zooveel waard als..., weegt tegen
een heel yolk op; feine aiirilnacO e gilt Viet =
zijn voorspraak vermag veel; tuct gift bie
= wat
Tgette? = om wat gewed? itta
gewed?
gilt mir gteicb = 't is mij 't zelfde;
fur etiv. g. voor jets gehouden worden,
voor jets doorgaan; biefe Otiing gift bier nidjt
goat hier niet, wordt hier niet aangenomen;
bae, gitt nidjt = dat geldt niet, dat doet niet,
dat telt niet; ba gitt fain 2eugnen=daar (hier)
lielpt geen ontkennen; etiv. g. taffen = jets
laten gelden, niet betwisten; bad taffe icb g. =
dat vind ik goed; gettenb marl en = doen gelden; ee, gift! = aangenomen! gilt bein
5.?,eben (nut bein 2eben) = uw leven is er mee
gemoeid, staat op 't spel; jest gift e = nu
komt 't er op aan; biefe Q3enterfung gitt mir =
die opmerking gaat, doelt op mij ; gitt bir ! =
op je gezondheid! bange macben gift nictjt =
ik laat me niet bang maken; bet $rapbet gift
nict* in feinem tatertanbe = een profeet
wordt in zijn vaderland niet geeerd. Wetitenb.,
ntarOung, to. — geldend making. Weller,
betaler, schuldenaar, schuldeischer.
tn.
Watling, en. —(e)e,, —e = eenjarig kalf.
waarde, geldigheid, koers,
Watung, iv. —
bringen= doen
opvatting, beteekenis; Sur
gelden; bent OiefeSe berfcbaffen = de wet
doen eerbiedigen. ( ertunObereiti), nt.,
:gcbiet, 1. = geldigheidsgebied (eitte (liefeSee,).
= gelofte, plechtige verzekering.
Waili ft(e), fte = begeerte, begeerlijkheid, zin, lust. gaiiiften, fdpv. (b.) = begeeren, lust hebben, verlangen naar; micb
getilftet nidjt nacb beinent Pletbe = ik begeer
uw geld niet; batte fie getaftet in ben Uatb
au Meben = het had hun behaagd ...; taf bic1
nicbt getiiften beine 9'teccbften Seib = gij zult
niet begeeren uws naasten vrouw.
= eenjarig zwijn.
(s3et'3e, iv. —,
Oentiicber (auch —e) =
Wentet i, 1.
= het heivertrek, kamer; bad beintticbe
melijk gemak. gentadr = op zijn gemak,
op zijn gemak,
zachtjes aan. gentiirfaidi
—=
zachtjes aan, rustig. Wentifit'fiditeit,
op
gemak. bedaardheid; nadj meiner
mijn gemak.
—e = maaksel, maakwerk.]
[Weuten1W, T.
--e gemaal, echtgenoot ;
Wenta101,
Z"tyr .err uw man. Wentajoin, to. —,
—nett = gemalin, echtgenoote; 3tjre aratt =
uw vrouw.
ganairtten, fcbtu. (h.) = (eiuen an etiv.) herinnever', doen denken.

genie**.

— = schilderij, schilderstuk.
Wentiitibe,
gaterie, iv.;
Wentiit'beilanOtatung,
;
= schilderij en 11 tentoonstelling;
=fantuttung,
-muzeum; -verzameling.
gemors, geploeter.
Wattan'frOc,
Wanattnng, iv. — , —en = grens, mark.
1.
— e = gemet, eenheid van
maat.
getniifr, oral. mit Dade = volgens, overeenkomstig, naar; Vunfcbe g. od. g.k3brent
Until* = volgens uw wensch. Wentatolt,
tv. — = overeenstemming. gentieflint = gematigd, bescheiden.
Wentiiu'er, — = muurwerk, stuk muur.
gentein' = [algemeen, gemeenschappelijk; g.
macben = openbaar maken; bad getneine thefte =
gemeenebest; gemeitte eacbe ntacben gerneene zaak maken] ; f babe nictjtt mit ibut
g. ik heb niets met hem gemeen; gewoon,
gemeen, laag; eitt genteiner eothat, ein 0,)e=
meiner = een gemeen soldaat; int getneinen
,Veben = in 't gewone leven; ein gemeiner
9,Jlenfcb, gemeine Oefinnung een gemeen, laag
mensch, gemeen karakter.
Wentein'be (u. (43enta'ne), tu. —n = gemeente, parochie; tatO ber Oenteinen = Huis
der Gemeenten, Lagerhuis. Wenteinibetietwil=
= gemeenteraadslid (in Beieutkirtitigter,
ren).Wentein'Debairf, nt.=gemeentegebiett.
f.; =gut, f.; =010, f. =gemeenteillid; -goed; -huis (of raadhuis).
WenteitebeOixt(e), tn. = herder der gemeente.
= gemeenteraad; lid
Wentetwberat,
van den —; ook : College van B. en W.
vertegenwoordiWenteittInnertreter, m.
ger v. d. gemeente. Wenteittibenorite0er,
= hoofd v. d. gemeente, burgemeester.
= gewoonlijk, in den regel.
gentatteaninb,
genteinjutgic4 = voor iedereen te begrijpen,
populair. Wemeinstafitiri)teit, = populariteit. gentein ' ilefatirtir4 = gevaarlijk voor
allen, voor 't algemeen belang. Wentein'gajt,
m. = geest van eenheid van belangen, geest
van solidariteit; gemeenschapsgeest. gentehy,
iittig = algemeen geldig, alg. aangenomen.
gemeen goed, algemeen
enteitt'gut,
—, —en = gemeenbezit. Wenteinl)eit,
heid, laagheid, [gemeente]. gemein'Ijin,
gemeenlijk, gewoonlijk.
gentehtiglic4
genteitti niitlig = van algemeen nut. We=
= algemeen nut, alg.
meininiiiiigfeit,
=
welzijn, voordeel. (4iemein': Otati,
alledaagsche uitdrukking.
gemeenplaats,
genteinlant gemeenschappelijk, onderling,
— = gealgemeen. Wattein'fautfeit,
meenschappelijkheid. Wentein'frijaft,
—en = gemeenschap, gemeente; betrekking,
omgang. gentan'icbafttir0 = gemeenschappelijk, algemeen, gemeen. WenteinlAaftfich=
Yu. = gemeenschappelijkheid, gemeenschappelijk bezit. Wentein'finn, tn. = zin
voor de gemeenschap. WenteinlOrarije, =--algemeene t., landstaal. (iientein'ittrudi, in.
OenteirtiAaS. neutein ' berftkitibliit = algemeen
begrijpelijk, populair. Wenteittittiefett,
de openbare zaak, gemeenschap. Wemein'=
tuot)i,= algemeen welzijn, gemeenebest.
— = mengsel; menigte,
Wenten'ge, f.
gedrang, gewoel, vechtpartij. Wenteng'fa, f.
— = mengsel, amalgama.
meek, teeken.
..fe
Wenterl(e), f.
passend, gemeten; plechtig, erngenterfen
stig, afgetneten; joist, nanwketiri97, scherp.
15*
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= gepastheid; afgemeWenterfentyit,
tenheid, ernst; juistheid.
— = bloedbad, slachting.
Wentett'3et, f.
inengsel, vermenging.
—e
f.
Wentif
gemengd (Cc,f)or, (_,t0fittbuitg).
oentifrfit'
—n = gemme, gesneden
Went'ute,
steen, ringsteen.
Wenti-rtiod, = gemsbok. Wetty fe, —,
--n = gems, klipgeit. OenWfarbe, iv. =
gemskleur, bleekgeel.
OlenWilt)ortt, 1.; limb, tn.; r-iiiger,
:Leber,
gemzerillhoorn; -jacht; -jager; -1e(d)er.
f.
(4ent0 13tege, iv. = gems, klipgeit.
= puin, molm, mul.
Wentiitr, f.
= gebrom, gemompel, ge(slentuttlet, f.
prevel, gefluister.
= gemurmel, gemompel.
(iienturIttet,
= gemor, gemompel.
Wentnr're,
— = groente, moesgroente.
Wentiefe, 1.
= groententeelt. Wentilife:
Wentii'febau,
garten,
= moestuin. (getitiVfeijiintder,
groenteboer, -man.
genoodzaakt, verplicht.
aentiiVat
tientut = gestemd.
63entilt, —er = gemoed, inborst,
hart. gevoel : einem ehv. au Oemiite f iifjren =
iem. iets gemoedelijk onder 't oog brengen;
fitt etiv. au Oeiniite aie4en = zich iets aantrekken; ficf) etiv. Oemiite fizfjren = iets
gebruiken (eten of drinken). getniitlict) =
gezellig, prettig, behaaglijk, kalmpjes; gemoedeluk , aangenaam , hartelijk , goedhartig ,
goedaardig, minzaam.
iv.
gezelligheid, behaaglijkheid; gemoedelijkheid, hartelijkheid, goedhartigheid; in Gab=
facOen Wirt bie OemiitticOfeit auf = handelschap
scheidt de vriendschap.
= harteloos, ongevoelig. Wentiirtofigteit, — =
harteloosheid, ongevoeligheid. gentiiWarnt =
arm aan gevoel. WentilWart, = gemoedsaard, inborst, natuur, karakter.
(slentiiWiltieff4affett4eit, Aletuenung, iv.=
gemoeds gesteldheid ; -beweging (of -aandoening).
WentiiWerfr4iitterung, tu. = hevige gemoedsaandoening. WentiiWfaffung, iv. = kalmte,
bedaardheid. gentiitnranf = zielsziek. We=
ntiiWtratttyit, Yu. = zielsziekte.
(OetniiWiltebett, 1.; :regung,
zrutie,
=
gemoeds Leven; -aandoening ; -rust.
WentiiWIlitintutuna, iv.; :berfaffung,
=
gemeeds11 stemming ; -gesteldheid.
= gevoelswereld. OentiitiYWentii0'hicit,
= gemoedstoestand.
3uftanb,
gevoelvol.
neutiit'bolt
gets, 43rap. mit A cc.
naar, ten: g.,slinutet =ten hemel.
=
geknaag.
(ilena'ne, f.
= genaai.
63ettiiity, f.
snoeplustig.
geniiifc0ig
!mica: g. 10 $funb,
fcOlief3t g. = juist,
precies, net; nicOt g. neMnen = 't niet
nauw nemen; g. gen.:mitten = strikt genomen;
gettaue 3reunbfcOaft, buefanntfcOft = enge, intieme...; mit genauer flot = ternauwernood
.
.2
maar net; er ift g. = hij is precies , o f
is zuinig; eine nenaue $rilfung = een nauwkeurig onderzoek; ber genaue g3rei = de
naaste prijs. (i3enan'igieit, iv. — nauwkeurigheid, juistheid, stiptheid; ernst, strengheid ;
zuinigheid.
tg ettbetrut' (spr.:
M. —en,
en =
gendarni, politieagent.

GenttiO.

genealoog, geWetteatog', m. —en, —en
slachtkundige. Wetteaogie', iv. —(e)it =
genealogie, starnboorn. neneato'gifit = genealogisch.
getteiltni = aangenaam, welgevallig; [etiv. p.
_Often iets goedkeuren). geneirtnigen,
fcWro. (0.) = (eine Ntte) inwilligen, toestaan;
(einen taecOfet) aannemen, accepteeren; (einen
$fart, einen Kntrag) aannemen, goedkeuren;
(aW briefictifuf3) genefintigen Ste bie llerfidjerung
= wees ver zekerd van ...
ineiner %cf)tung
Wettetyntigung, iv. —, —en = inwilliging,
toestemming, goedkeuring, aanneming.
geneigt' = geneigd, hellend; genegen (etiv.
au tun); welwillend, goedgunstig; geneigte
A'tiicbe = hellend vlak; ber geneigte 2efer
de welwillende, vriendelijke lezer; getteigtee,
Oebiir welwillend gehoor. Oetteigtibeit,
iv. — = geneigdheid, helling; genegenheid,
welwillendheid.
Wenere, m. —(e0, —e (ouch: .. rate) = generaal, bevelhebber. fgetterat'abiutant,
adjudant-generaal. Wetteraramtira, nt. =
admiraal-generaal. Wettera'ar3t, in. = dirigeerend officier van gezondheid le klasse.
--e = generaalschap,
Wenereat',
waardigheid van generaal; generaalswoning.
Wenera'aubitenr, m. = auditeur-generaal.
Wenera'flab = generale bas, grondbas.
Wetterabefebt, in. = dagorder. General':
fetNeuantelfter, nt. = grootmeester der
artillerie. Wenereintenbant, m. =generaalintendant. getteralifie'ren, fc0iv. (t).) = generalizeeren. ig etterairfintuL in.
— u.
mi = opperbevelhebber. Weneraitiit',
—
generaalcorps. (g enera'farte,
=
algemeene kaart. Oetteralontutanbo, T. —b,
= opperbevel. (4enerarteutnant, nt. =
luitenant-generaal. Weneralnajor,
=
brigade-generaal. WetterentariA, nt. generaalmarsch, algemeen alarmsein. (general':
nenner, = algemeene noemer. Wenere=
',berm*, = dirigeerend officier van gezondheid 2e klasse. Weiterallar4ter, m. =
algemeene pachter. Weneralmftntelfter,
postmeester-generaal, directeur-generaal der posterijen. Wenerat'Orotie, tn. --,---algemeene repetitie. Wettereatartiertneif:
ter, in. = kwartiermeester-generaal. (gene:
re'fitat, = generaalschap. Omura':
ftaaten, 43-1. = Staten-Generaal. We/Leval':
flab, m. = generale staf. (i3eneraftabz
offi3ier, Weneraftiibter m. = stafofficier.
WeneraftattOater in. = Stadhouder-gene= algeraal. Weneraberfamutfung,
meene vergadering.
Generation', —, —en = generatie, geslacht.
genera' = algemeen (geldig); in 't algemeen.
gette'ript = generiek, wat 't geslacht betreft,
geslachts...
netteriW
genereus, edelmoedig, mild.
genefen, ft. (be genefeft, er geneft; gena?,;
gentile; genefe! genefen) = genezen, herstellen;
ber Oenefenbe = de herstellende, eineb ftixtbey:',
(ben einem Ainbe) g. = bevallen.
We'nefW,
— = Genesis; wording, wordingsgeschiedenis.
— = genezing, herstel.
Wenefunn,
nenelifit = genetisch, volgens de ontwikkeling.
Went f. = Geneve. (sien'ter See = meet van
Geneve. cieniferifit = van Geneve.
, --e
genitief.
(Oe'nettu,
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Weneller, in. —8 = jenever.
genial' = geniaal. schrander. Wentatitat i, iv.

— = genialiteit, schranderheid.
—e = nek, hals; ba8
breMen = den nek (hals) breken. Wenirtjang,
= steek met den hartsvanger; genadeslag,
nekslag.
genie (in
Weide' (spr.: zjenie), —8, ---8
alle bet.). MenteiforOL f. = geniekorps.
geneeren,
(f).)
genie'ren (spr.: zje .),
hinderen; fit* g. = zich geneeren.
[Weniefr, in. —0 = genot, (vrucht)gebruik,
voordeel]. geniefrbar = bruikbaar, eetbaar,
drinkbaar; genietbaar, aangenaam, te genieten.
Weniefrbarfeit, — = genietbaarheid,
bruikbaarheid. genie'fgn, ft. (1).) (bit genie eft,
er genicf3t; pend; peniiffe; genie e! genoffen) =
genieten, eten, drinken, gebruiken. (4)entek:
ling, m. —(e)8, —e = genotmensch.
Wenieftreir4 (spr.: zje ..), m. = geniale streek,
g. zet. Wenieluefen, = de genie.
Wenilte, 1. —8 = nesthalmen, -strootjes, takjes
enz.; laag struikgewas.
Wenita'fien, $f. = geslachtsdeelen, genitalien.
zie Oenetib.
—nice = genius, geest, bem.
scherm geest.
noffen, ..noffen =
Wenofr, Wenorfe, m.,
genoot, makker, collega. Wenorfenfrliaft,
- -en = genootschap, maatschappij, coOperatieve vereeniging. (Oeno-Wfante, =
vereeniging, gemeente, district.
Wen're (spr.: zjdre), 1. —t, —8 = genre,
snort. Wenirebilb,
= genrebeeld.
—, —n = gentiaan.
Wentia'ne,
Wenueje, nt. —n, —n = Genuees. (senuefer,
Genueesch.
clettuelifrip
genug = genoeg; Zirot[8] g. = brood genoeg
of genoeg brood; er ift Renner g. = genoeg
of voldoende kenner; )iartn8 g. = mans genoeg;
[e8 g. Oaben= er genoeg van hebben].
iv. — = voldoening, tevredenheid; fur O.=
voldoende, genoeg; einent O. tun od. teiften =
voldoening geven, bevredigen, voldoen (aan).
genii'gen, (0.) = voldoende, toereikend
zijn, volstaan; einem Zerfprecben, einer $fficbt
= voldoen aan, nakomen; fiM mit od. an etiv.
(Dot.) g.taffett=tevreden zijn m et. geniegenb=
voldoende. [genuglam = voldoende, genoegzaam, genoeg.] genfigjant = bescheiden,
tevreden, licht te bevredigen, matig, sober.
Weniigrfantreit, Iv. — = bescheidenheid, tevredenheid, matigheid, soberheid. genuglun,
(.)=genoegdoening, voldoening geven;
voldoen. Weitualunitfl, iv. — = genoegdoening, voldoening, satisfactie.
genuin' = aangeboren, echt.
nera = geslacht, soort.
We'n10,
Wenufr, nt. nuffe8, niiffe = genot, genieting; (bon Speifen) gebruik. genufrreic4 =
genotrijk, heerlijk. IgenitfOultt, iv. = genotzucht. genuirfilMtig = genotzuchtig, genotlievend.
geocen'trifch, zie geo5entrifch. Weobajte,
— = geodezie, aardmeetkunde, landmeetkunde.
= de geodezie betreffende.
Weognofte, — = geognozie, leer van de
formatie der aardkorst. geonno'ftifri) = geognostisch, de geognozie betreffende. (Om
gonie', — = geogonie, leer van 't ontstaan
der aarde. Weogratity, in. —en, —en = geograaf, aardrijkskundige. (4eogra4+ifte, iv.
—
geografie. geogra'pWcf) = geografisch.

Wenicr,

gerabeitieg.
(Orton', — en, —en = geoloog, aardkundige.
= geologie. geoto'gifeb
Ocutogie, iv.
Weinnantie', to. = geomantie,

kunseom nit zand, figuren in 't rand, waar
te zeggen. OCOnte i ter, tn. —8, — = landmeter, meetkundige. Weoncetrte, iv. —
geometrie, meetkunde. geonteitrifit = geometrisch, meetkundig. Weopa'ge, nt. —it,
—It = geophaag, aardeter.
Weorg', m. = George, Joris.
= georgel.
Weor'get,
4Worgien', = Georgie.
Weor'gifa, $f. = Georgika (gedicht v.Virgili us).
= Georgina.
Oeorgi'ne,
= Georgina, een soort
—,
Weorgi'ne,
dahlia.
WeoftoPie', iv. — = geoskopie, aardbeschouwing. geo5en'trifr4 geocentrisch, het middelpunt der aarde betreffend.
gepaard, dubbel.
gepaart',
433e0iicr, f. —(e)d, —e = bagage, pakjes; Fein
aufgeben = zijn bagage aangeven. Wepatr:
aufgabe, = aangifte van bagage, bagagekantoor. co a cf'frOein, tn. = recu, bagagebiljet.
= pakjesdrager, besteller,
We/MI:Mager,
kruier. Welaiirtilnagen, = bagagewagen.
—e
= guepard, jachtluipaard.
We'Parb, —(e)d,
WePan'te, 1. —8 = gepauk , getrommel; (stud.)
geduelleer; instampen (van leerstof).
wevfejle,
= gefluit.
--,—en = gewoonte.
Welatio'geninit,
(43e0fujMe, --6 = geknoei.
= gepiep.
OlePleVe, 1.
WePtiinlet, ---6 = geschermutsel, 't tirailleeren.
= gebabbel, gewauwel,
WeOialYPer, 1.
gesnap.
WePtiirr', f. —(e)8 = gehuil, gegrien, gebler.
WePtiit'fMer, f. = geplas, geklafer, gekletter.
WePtan'ber, f. —6 = gebabbel.
MOO*, f. —8 = geklop; gepoch.
geraas, lawaai, spektakel.
WePater, f. —8
stempel, afdruk.
WeOrii'ge, f.
=
gepraal,
gepoch, pralerij,
WeOratyle, --t'
pocherij, gesnoef.
pronk, staatsie, praal,
Metiratege, f. —8
= ophef van
praalvertoon; rutintrebig6
mooie woorden.
gerammel,
geknetter,
=
WePraffet,
_geknap.
= geprik, geprikkel.
WePrierei,
Wequale, f. —8 = gekwaak.
—(e)8, —e = werpspies.
Wer,
geraln = recht, rechtstreeks(ch), juist, net,
rond, eerlijk; even; eine g. 2inie = een rechte
lijn; geraben 1ege8 = rechtstreeks; n. gegen=
fiber = recht tegenover; ba8 Oegenteif =
juist 't tegendeel; in perabent Viberfbrucri
in rechtstreeksche, directe tegenspraak; ein
peraber Terftattb = een onbedorven verstand;
g. f)eraud = ronduit; ein peraber
redit =
een rond, open, eerlijk karakter;
net, juist goed, juist van pas; bad ift nidjt
biet = dat is nu juist niet veel; nun (tue id)
fein
= nu juist, nu expres; fiinf
faffen = wat door de vingers zien. Weraibe,
to. rechte lijn (bie beiben (Peraben; 31-vet
Oerabe). 1(4era'be, iv. — = taken, die de
-vrouwelijke erfgenamen toekwamen.] gera/n,
art"-4' = rechtuit; ronduit.fgeralnfOn'=rechtuit, ronduit, oprecht. gerabeMnegiSs = rechtstreeks. geralnivegi = ronduit, zonder compli-
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menten. nerabeatt' = rechtstreeks,
openhartig, ronduit, bepaald, zoo maar.
Weratiltiinter, V. = rechtvleugeligen (insecten). WeralVtieit, = rechtheid, oprechtheid, rondborstigheid. gerati s taufig = rechtrechtlijnig, rechtstreeksch. gerablinig
toe rechtaan.
nien = geranium.
Wera'niunt, f.
gerank, slingerwerk.
Weraitle, 1.
Oeraitt' (spr.: zjë ..), m. —en, —en = gerant,
bestuurder.
geraas, razen.
Meraje, f.
= geratel, gerammel, geraas,
Weraffet, 1.
gekletter.
—e = gereedschap, werktuig ;
1.
huisraad, gerei.
I. Reras ten = geraden, raadzaam.
II. neralen ft. (f.) (bu gra*, er gertit; geriet;
periete; aerate ! geraten) = (ge)raken, komen;
uitvallen, worden, goed uitvallen, slagen, gelukken: an einanber g. = slaags raken; auf3er
ficb g. = woedend worden; ink Stocfen g. =
blijven steken; gerdt ibm gut, fcbfecbt =
het lukt hem goed, slecht; bie tartoffetn finb
gut g. zijn goed uitgevallen, geslaagd; be,
linterneftmen ift Oat g. = is hem gelukt; bie
Oerfte ift nicbt = is niet goed uitgevallen,
is mislukt. Mera stelvokt od. Oieratelmitit',
= op goed geluk, luk of raak.
attf
f. = timmerhout. Weriitrammer,
kamer waar 't gereedschap bewaard
wordt. (iieriit'frOaft, —, —en = gereedschap, gerei. Weratturnett, 1., fitiungett,
43t. werken, oefeningen aan de (gymnastiek)toestellen.
= gebakkelei, geplukhaar,
Werattje, f.
kloppartij.
neraitnt' = Weit) geruim, lang. nerattintiq =
ruim, groot. OcrittlIttigfeit, — = ruimte,
grootte, uitgestrektheid.
f. —e?, = geruisch, geluid, gedruisch,
(jagersterm) ingewanden. geritufrO'W =
geruischloos, zonder geluid, onhoorbaar, stil.
Weritufttlofigreit, — = stilte, geluidloosheid. neraufcbibolf = luidruchtig, druk.
= geschraap (met de keel).
= looiersbank. Weribefictu,
(43ertiebattf,
= looierij, zeemtouwerij. ner i tien, fcbtn.
(b.) = looien, leerlooien; (Star* raffineeren;
einem ben Oucref, ba?, getf od. einen g. = iem.
afranselen; (stub.) overgeven, kotsen.
— = (leer)looier, zeemtouwer.
tier, m.
Werberet, —, —en = (leer)looierij. (jer':
bergefelle, m. = (leer)looiersgezel, -knecht.
Werrtierratt, nt. = looiersbank. Wer'bertnin,
to. = run. Ocrliefiiure, tn. = looizuur.
Oicri beftoff, m. = looistof.
to. = Gerda.
Oerb, nt. = Gerrit. Wer
nererkti = juist, geschikt, passend; billijk,
rechtvaardig: er ift in atfe Stittef (ouch: in
alien Siittefn) g. = hij is van alle markten
thuis, van zessen klaar; einem (einer Sac0e)
ft. merben = iemand (iets) recht laten wedervaren. Were( to. — = rechtvaardigheid, gerechtigheid, recht en wet; magistraat,
rechtbank; voorrecht, privilegie. Werer
= rechtspleging, rechtsbedeetelOPtiege,
voorrecht,
—n
ling. Weree4tifante,
vrijheid, keur, privilegie, vrijdom.
= gepraat, gebabbel, praatjes;
(4ereibe,
fonttnen, brinpen = op de spraak, in
in
opspraak komen, brengen; ficfj nidjt fiimmern
urn, nictt fef)ren an be,
ber zeute = zich

gerieben.

niet storen aan wat de menschen zeggen.
= gewrijf.
COerei'be,
= strekken, dienen (3ur
gereiAnt,
Sum Nufmte, our Sc*Ittbe).
greube, atm
= gerijm. gerijmel.
Wereiltte,
WereiIgo T. ift bid 0. um biefe Ftiare =
deze waar is bijzonder in trek; bijz. begeerd;
e?, ift biet 0. um itju = de menschen vechten
om hem.
geret0 = geprikkeld, opgewonden. WerciAt':
Oeit, tn. = opgewondenheid, zenuwachtigheid.
— = gergel, groef in duigen.
63er'get, m.
Wer'Orb, m. = Gerard, Gerrit.
Werittr, —e = spijs, schotel, gerecht;
recht, rechtspraak, gericht, oordeel, gerechtshof, rechtbank, paleis van justitie, jurisdictie;
tjatten fiber einen = recht doen, spreken
over iem.; 3u 0. fiten = de vierschaar span= het laatste oordeel;
nen; be, jiingfte
forbern, faben = voor 't gerecht dagen,
bor
roepen; einen beim W. berffagen = iem. bij
befangen = ge't gerecht aanklagen; box
rechtelijk vervolgen. gericttlic0 = gerecherfOren = proces;
telijk; gericOtticbe
befangen = gerechtelijk vervolgen. Werir#0':
stuk ken, akten, dossier. Merittftv=
aften,
aftitarittO, nt. = griffier bij de rechtbank.
— = jurisdictie, rechtsWeriebtOliarfeit,
gebied. filerieljOliettntter, m. = officier van
justitie. 0er-1(401,W-die, = gerechtshof,
rechtbank. (4erIc00'be3irf, nt. = ressort,
rechtsgebied. (iieritttO'bote, m. deurwaarder. Werir4t0'brault, nt. rechtsgebruik.
Werict)tOi tiurtj, f. = register, protocol. (43e.:
riWbiener, tn. = deurwaarder, gerechtsdienaar.(iieric4t0'4etiiiutie,f.=rechtsgebouw,
paleis v. justitie. tiierlitt4'Rebi 1men, $t. =
kosten, leges. WerirttOs Oatter, nt. = substituut-officier. WeriMtOlytithet, m. = rechtshandel, proces. WericWO'inrr, m. ambachtsheer, drost. WeriMtOlierrfitaft, tn. = rechtsheerlijkheid. (i)eriMt0'4of, m. = gerechtshof.
Weric4tOlamtei, = kanselarij van een
gerechtshof. Oeriittnoftett, $t. = gerechtskosten. Weric4tOlofal, f. = rechtszaal. WC=
ritttOi ntann, m. = wethouder.
gerechtelijke verordening.
iirbnung, in.
MericiDWPerfon, = man van de balie,
magistraat. (4ertittO irat, m. = raadsheer.
3eric4tOsfaal,m.=rechtzaal.MertrOtolaro,
rechtszaak. WeritOlcOreiber, m. =
griffier bij de rechtbank. WericWilegel, f. =
rechterlijk zegel. OlerirW'fOortetit, V. =
kosten. WerlittOlnalte, to. = rechtstaal.
WericWfOrettgel, m. = ressort, jurisdictie.
Weric4tOjtanb, m. = rechtsgebied, rechtsban,
ressort. Werir4tWftiitte, = zetel van een
rechtbank. WeriMtO'ftit, m. = stijI van de
rechtzaal.
balie. Weric4Wftube,
ricW'ftubt, m. =rechtbank. WericbtOlare,
ht. = schatting van de kosten. MerirWter,
min, m. = gerechtelijke termijn, dagvaarding.
WerieWtierfatiren, f. = procedure, rechtspleging. WericWberfaffung, = realterlijke organizatie. WerirWitiertianNung,
gerechtelijke behandeling, proces.
tn.
rirbOliertuatter, tn. = officier van justitie.
MeriittOliolt3letier, m. deurwaarder.
WericOOluefen, f. = rechtswezen, 't recht.
Werici)0'31vang, m. = jurisdictie.
nerieben = gewreven; geslepen, doortrapt,
sluw.
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= gekabbel, gedruppel, geWeriejet, 1.
murmel.
goring' = gering, min, onaanzienlijk, klein;
bad ift meine geringfte Sorge = dat is mijn
minste, kleinste zorg; bon geringem Stanbe
od. ,erfommen = van geringen, lagen stand
of van geringe, lage afkomst; bie geringen
2eute = de kleine lieden; nict im geringften =
Diet in 't minst; auc im Cheringften ift er
treu = ook in 't kleinste is hij trouw. (43eriun'r.
arbtung, tv. = geringschatting. gerittg'f u:
aig = min, onbeduidend, gering, nietig.
Werinaliigiareit, iv. — =onbeduidendheid,
nietigheid. geringi battig = gering van waarde,
van weinig gehalte, onbeduidend (van inhoud).
gerintrfriiiitwn, fcbtv. = geringschatten,
minachten. gerinn'fitiit#n = geringschattend,
minachtend. MeringlAatfung, to. = geringschatting, minachting.
nerittnibar = strembaar, stolbaar. Merinn':
= strembaarheid, stolbaarheid.
barfeit,
Meritt'ne, f. = geloop, gevloei; goot,
kanaal, waterloop, pijp. geritt'nen, ft. (f.) =
stollen, stremmen, in elkaar loopen, dik wor=
den (bon Ttitc, Cut). (iierinnifet, 1.
geronnen, gestremde, gestolde massa.
— = geraamte, rif, skelet;
weritqe,
balkwerk, gebinte; ribben.
nerippti = geribd, gegroefd; (bon Titbittern)
geaderd.
—n, —it = Germaan. (Derma':
Wermalte,
= Germanendom, alles wat
nentunt,
Germaansch is. Werntaltia, to. = Germania,
Germania. Wernta'nien, 1. = Germania.
nerntainifeb = Germaansch. germanifie'ren,
icWv. (0.)=germanizeeren. Werntanifie'rung,
tn. — = germanizeering. Oerntatti4intut4,
. men = germanisme. Werntaniff,
in. —en, —en = germanist (kenner van Germaansche taal, van Germaansch recht). ger:.
maul: ftipt = germanistisch.
flern(e) = gaarne, graag, met genoegen;
cinch g. tjaben = van iem. houden; ein g.
gefebetter Oaft = een welkome gast; ift g.
gefen =niet te danken; g. ober ungern =
goedschiks, kwaadschiks. Wern(e)grot,
—e = graaggroot, pocher. Wern(e)'ftua,
—e = waanwijze, betweter.
in.
= gerochel, gereutel.
Weriiltet,
= gerol, geratel.
(Orate, f.
= losse steenen, rolsteenen;
WeriWie, f.
los gesteente, dat de wegen bedekt.
Werunt', en. —en, —en = geront, lid van den
Raad der Ouden in Sparta.
= gepelde
— = gerst ; geicOlte
Wer'fte,
gerst.
Werltenlaffer, nt.; :bier, f. ; :brut, f. --=
gerste II veld ; -bier ; -brood.
f. = gerstelloogst,
Wer'ftenilernte,
-veld.
Wer'ftengrau0en, $t. = gepelde gerst. (4er':
= gort, grutten. Wer'ftenforn,
jtettgriilfe,
gerstekorrel; (am Wuge) puistje, strontje.
Wer'itenilmai3, f. ; ,ntebt, f.; :faft, =
gerstell mout; -meel; -sap.
= gersteslemp. Wer'ftert:
Wer'jteniAteim,
frfirot, tn. = fijne gerst.
Werltettliftron, f. ; = tranf, in. ; :itiajjer, f. ;
=Ander, m. = gerste 11 stroo ; -drank ; -water ;
-suiker.
Wers te, —n = gard, roede, karwats.
Werlenbieb, in. = slag met de roede, met
de zweep.

Oeithiift.

= Geertruida,
Wer'trattb, Wers trub,
Truida, Trui, Truitje.
= reuk, geur, lucht;
(e),
Werudy,
ft0en = te goeder naam
roep; in gutem
ber ,Cnitigfeit
en faam bekend zijn; int
ftetjen = in een reuk van heiligheid staan.
reukeloos. Werultriofigfeit,
gerucWW
iv. = reukeloosheid.
m.; :organ, f. ; :firm, m.
Werur'
reuk II zenuwe ; -orgaan ; -zin.
—e = gerucht, spraak,
f.
zeggen, [roep, naam].
= geroep.
Werttle, f.
gerulien, febin. = zich verwaardigen,
goedvinden, behagen; Se. 01 *Nit tjaben ge
rut itjm au fagot = het heeft Z. M. behaagd
hem te zeggen of Z. M. heeft goedgevonden,
zich verwaardigd enz.
[aeru'bia, aerubjam = ruOig].
= nude rommel; los geWerii1W, f.
steente = OieriAt.
= geraas, getier; geschok,
Werunt'pet,
gehots.
= oude rommel, rommel(53erum' e1, f.
= uitdrager.
boel. (OeritntlYter, nt.
.. Men = gerundium.
Meruntiunt, T.
.. ba =
.. be
Weruntiirb(um), f.
gerundivum.
—e
=
steiger,
stelling,
trif.
bune, schavot, getimmerte.
= geschok, gestoot, geschud,
f.
gehots.
= werpen met de lans.
Werluerfen, f.
— = ges, g-mol.
f.
= gezaag.
Oefa'ae,
Wefattiler (ein), ber Oefaffite = Gezalfde.
= zaad.
Wefaltte, f.
aefantt' = geheel, totaal, al(le); bad Oefatitte =
het geheel. 43efantt'benriff, m. totaal
begrip, algemeen begrip. Wefamt'betran,
nt. = geheele bedrag, totale Werantt',einbrucf, m. = algemeene indruk, totaalindruk. (iiefantt'erbe, m. = universeel erfgenaam. Oefantt'ertrao, = geheele opbrengst, totaalopbr. wefantt'nut, j. = gezamenlijk bezit (van echtgenooten). 03efatnt'Oeit,
to. —= geheel, totaal, massa. wortnitiniamt,
tn. = gezamenlijke macht. (Oefamt'minifte:
rittnt, f. = geheele ministerie. Oefaintire:
fultat, = totale uitslag. Oiefantt'inert,
in. = gezamenlijke, geheele waarde. 03e:
fanttluobt, f. =algemeen welzijn. Ojefantv:
= geheel getal, g. aantal.
01,
Oefanbler ein, ber Oefanbte = gezant, afgezant, ambassadeur. Wegalttit**Ift, tro. —,
—en = gezantschap, ambassade, legatie.
AefattbtlAaftlic0 = diplomatiek.
Wefanbt'fol)aftCperfonal, f. ; :soften, nt. ;
::rat, in. ; :fer-retetr, tit. = gezantschapsilpersoneel; -post; -raad (legatieraat); -secretaris.
Csiefatta',_ in. —(e)?,, COefiinge = gezang, zang,
lied. Oefang'burO, I. = gezangboek. Oefang'.:
= zangonderwijzer. Refang'reirf)
lager,
zangrijk, zangerig, melodieus. (43efannjtunbe,
zang= zangles. (Oefattalvelfe,
wijze , wijs, melodie.
,= zitvlak, achterste;
WOW
[zitting (eitt&., itttitteM.
= gesuis, geroezemoes, geWefaule,
= gesuizel, gemurruisch. (siefattjef, f.
mel, zacht gesuis.
—(e)6, —e = zaak, hanclelszaak;
Oefcbaft i ,
koop; magazijn, winkel, kantoor; beroep;
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bezigheid, werk, zaak; tuetdje gtreiben Ste? =
wat is uw yak? ein eriiffnen = een zaak
openen; fein CO. aufgeben = zijn zaken aan
kant doen. gefrhiirtig = druk, bezig, gehaast,
ijverig, werkzaam, vlijtig. Wefitiirtigfeit,
- =werkzaambeid, druk-bezig-zijn, ijver,
haast. = op de zaak, op den
handel, op den dienst betrekking hebbende;
pef*iftti* $iittftficbfeit = stiptheid in zaken;
her nefc0ftti* Zeit eine g Oriefe g = dat deel,
dat over zaken handelt ; er fam g. nactj Taien =
voor zaken. aefrfi iift'to = zonder zaken,
zonder bezigheid, werkeloos.
tett, to. - = werkeloosheid, 't niets doen.
WcfrtiifWangetegen4eit, tn. = zaak, iets
dat de zaken betreft. OefitiifO'brief, nt. =
brief over zaken, handelsbrief. (OfMOW:crfOrung, = ondervinding, ervaring in
zaken, routine. gefriiii[fOifiiiiin = gerechtigd
om zaken to doen. nefr4iiftO'frei = vrij,
niet in beslag genomen door zaken.
f iift4'freunb, tn. = handelsvriend. Re,
f CifO'fiiiprenber Vtug fcbuf3 = commissie,
commite, bureau. fi3efrtiiftS'fii4rer, m. =
zaakgelastigde, gèrant, chef. 63efttaft&gang,
m. = gang van zaken; boodschap, reis voor
handelswijk,
zaken. Oefr4iifOinegenb,
arbeidswinkelbuurt. (33efitiifO'frel, m.
veld, -kring; gebied, ressort. gefrWO'run,
btg = ervaren in zaken, zaakkundig.
frOiifWieben, f. praktische leven, bedrijfsleven, 't leven in zaken. 45efrbetfoiteute,
= menschen van zaken. Oefr4CifOstofot,
f. = zaak, winkel, kantoor, magazijn.
frOafWmann, m. = man van zaken. 03e,
= regelement van orde,
fc4CifWorbnung,
orde, gang van zaken. (OefrOiifOireife, to. =
reis voor zaken. Wefe4a-Wireifenber, m.
handelsreiziger. (OefttiifO'Cartpt, = zaak,
handelszaak. (43efrWifO'fittitt m. = winkelsluiting. (43efitilfWftottung, to. = stilstand
in zaken, stremming. 433efitlifO'ftube, tu. =
kantoor. OiefrijiifO iftunben, = kantooruren, werkuren. OefebiifWtriiger, m. =
(diplom.) zaakgelastigde. Olefirjafti:Vberbin=
bung, tn. = handelsbetrekking. OefeliiifWz
berie4r, tn. = bedrijfsverkeer, handelsverkeer. 431efriiiifO'berivalter, nt. = administrateur, chef, gèrant. Oefr4CifW3inner,
f. = kantoor. (OefrOCif0 13hleig, nt. = tak
van handel of bedrijf, specialiteit.
Wefitaulet, f. = geschommel, geslinger,
gehots.
ri efite'4en, ft. (f.) (e g gefc0i0t; gefc0f); (le=
fcWe; geftte0en) = geschieden, gebeuren,
overkomen; mit ift unred)t = men heeft
mij onrecht gedaan; itjm geftWebt rect = hij
heeft, wat hem toekomt; io0 imitte icie
mir gefcbat) = ik wist niet, hoe ik 't had; eg
ift um iOn g. = het is met hem gedaan; se=
14ebene Zing finb ttiAt gu ânbern od. g. ift
gedane zaken nemen geen keer. We:
fr4eirnW, f. -fe g , -1e = gebeurtenis.
zekere mast. We,
Oefr9eib', f. -(e) g , -e
frnetbe, f. --g=ingewanden van jachtdieren.
gefiteiti = verstandig, wijs, bij de hand:
emit gef*iter Ropf = een schrandere kop; er
ift nicOt = hij is niet goed wijs; rho. die=
f(teiteg = iets behoorlijks, flunks, degelijks.
= verstand(igheid), wijsheid,
03eftteit'Init,
schranderheid.
Oefe4enr, f. -(e) g , -e = geschenk, prezent;
einem ejn dl, mit OW, ittacen od. einem etlu.
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gum O. macten = iem. iets ten geschenke
geven.
gefiteu-e, zie gefcbeit.
geschiedenisje,
Wefriyiittlfien, 1.
-n =
verhaaltje, anecdote. Wefeinelyte,
geschiedenis, verhaal, vertelling, gebeurteift gut = dat is wat moois, die
nis; bie
= dat
grap is goed; ba g ift eine bumme
is een leelijk geval; bie gange fiet auf ben
Ooben = de heele rommel, boel, viel op
den grond. WefrOtrOlenbuck 1. = boek met
vertellingen. acidiir4etir# = geschiedkundig,
historisch. (OeftitittO'bItc0, f. = geschiedenisboek. (Oefripiitt'fitreiber, m. = geschied= geschrijver. (4efrfOr4O rfcbreibung,
schiedbeschrijving. (OefitictiO'forftter, tn. =
geschiedvorscher. OefiliittO'falenber, =
geschiedkundige kalender. 433efritirOtOlenner,
m. = geschiedkundige. OefrOtifenntnit4,
= geschiedkunde, historische kennis.
McfrOttlunbe, to. = kennis van de geschiedenis, geschiedkunde. gefitir#Olunbig =
geschiedkundig. 431efitirtifS'ntater, m. = his= historisch.
torieschilder.
= geschiedMefrijicW itabeffe, ztafet,
= gekundige tabel. (4)efitir'401nerr,
schiedkundig werk.
noodlot, lot; goede
Oiefititt, f. -(e) g , -e
orde, goed voorkomen, schikking, geschiktheid, vaardigheid, handigheid, bekwaamheid;
bagu = hij heeft er
ertsader; er fat feia
pehen =
geen slag van; ether SctcOe eitt
fatsoen, een plooi aan iets geven; ibieber
hringen= weer in 't fatsoen, in den goeden
vorm brengen.
= gestuur.
OlefrOicife, T.
= handigheid, bekwaam(S of
heid, vaardigheid, talent. gefrinat t gostuurd, gezonden; handig, bekwaam, vaardig, knap.
= geschuif; afgebrokkeld
Wefitielee,
gesteente.
gefities ben = gescheiden; tour finb gefcWebene
£eute = 't is uit tusschen ons.
= geschiet, 't schieten.
Mefitie'ie, T.
= geschimp, gescheld.
Mefr4iin4rfe, f.
= vaatwerk, servies,
g
,
Oefci)irr', f. -(e)
gerei, een enkel stuk vaatwerk; nachtpot;
tuig (bon $ferben); weefgetouw; in gnei)en
tegen = zich inspannen, flunk
od.
aanpakken; int O. tiegen = in 't touw zijn.
McfrfOrrliiirfte, = borstel voor 't paardetuig. 0,t ef.,
thirrlanuner, tt).=gereedschapskamer. Oefr4irrInalter, m. = zadelmaker.
WefitirrIneifter, tie ecbirrmeifter.
Wefc4teitt', 1. -(e) g - er = geslacht; patriciersfamilie (in de Rijkssteden); familie, ras,
soort. gefitterljt i lirt) = geslachts... (0e,
geslachtloos, onzijdig. (4ez
f lerto ,S
f le titofigteit, tr. = geslachteloosheid.
Oefri)terWabef, m. = geslachts-, familieadel. Oiefc4ferWalter, 1. = ouderdom van
een geslacht. Org efitterWart,
= aard v.
=
een geslacht, ras. (CiefttierWentottitg,
geslachtsuitgang.
Oefr4teril0 ' 11fotq c, W.; =thitbe, W.; :Aide,
lu. = geslachtsilopvolging, -kunde (genealogic); -lijn.
OefriitecbWinante, m.; zregiftcr, f. = geslachts 11 naam (familienaam); -register.
Oefrifiec4O'reife, tn. = puberteit. Wez
= genealogische tabel.
fitteriW i tafet,
mnterfrineb,
WefrPter4O'lltrieb,
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:ticyfriiiebenijelt,
gezitiaAnn, f.
slachts drif t ; -verschil ;
-verscheidenheid ;
-wapen.
WefMted)Witiort, 1. = lidwoord.
Oiefitteif, 1. —(e)6 = ingang (van een dassenhol).
= geslenter, geflaneer.
Wefitteniber, 1.
= sleep, aanhang, toebeOefitteIrtie, f.
hoor, nasleep.
gefektiffen = geslepen, gepolijst, fijn , net.
WefAllit'ne, 1. = slingerwerk, vlechtwerk, slinger(s), guirlande; hart, long en
lever van een geslacht Bier.
= gesnik.
Wefrbiltdry, 1.
Oiefdpitatf', m. --(e)6, Oefcirtiicre = smaak;
schoonheidszin, zin, neiging, mode: ither ben
tiitt fidj niebt ftreitett = over den smaak
valt niet te twisten; nacb tneinent = naar
mijn smaak; C. an ettn. finben = smaak in
iets hebben; idj teen biefer Sa* feinen
abgeininnen = ik kan in die zaak maar
geen smaak krijgen. clefitmarrio = smakeloos, flauw, laf, zonder goeden smaak. (Me:
frOmactitofigfeit, — =smakeloosheid, lafheid; gebrek aan goeden smaak. OiciAntrur:
Finn, tn. = smaakzin. Mocinnacio'farty,
bah ift = dat is een kwestie van smaak.
MetAntaMtuerfvuqe, V. = smaakorganen. nefitmairtion = smaakvol, keurig.
clefitmattIvibrig = weerzinwekkend, smakeloos, strijdig met den goeden smaak.
= gekus, gesmak.
Oiefitntary, f.
= gesmook, gerook.
Oieftiman'tte,
Wefelottattle, f. —6 = goede sier, gesmul.
WeiAmei'be, f.
—
sieraad, tooi (van
edel metaal of juweelen). (i3efrOntetbefumbel,
= handel in gouden en zilveren voorwerpen, bijouterie. Wefitmci'befiiftrOen, f. =
juweelkistje. nefitittei'big = buigzaam, smijdi g, hamerbaar, handelbaar, meegaand, gedwee.
OefrOmei'binfeit, tn. = buigzaamheid,
smijdigheid, meegaandheid, handelbaarheid.
Weft:4=W, 1. ---e6 = uitwerpselen; gebroed,
ongedierte; gemeen, canaille.
= 't schetteren (van
OlefMniet'ter, 1.
trompetten).
't smeden.
WeIntie'be, f.
(Of
f.
= 't smeren, 't insmeren,
vetten; gesmeer, geknoei, geklad.
(43Cidjtta'Ctel, f. —b = getrekkebek.
= gesnork.
WeiAttarAC, f.
= gesnater, gekakel.
WefrOttatler,
nefitnieneit = keurig, in de puntjes (gekleed),
om door een ringetje te haler.
gesnuffel.
Wefitniiffet,
schepsel.
WefitijOr, 1. —(e)6, —e
03efi1yok, offe6, offe = projectiel,
pijl, kogel, [schiettuig]; verdieping; [schot
en lot].
geschreeuw, gekrijt,
—(e)6
Mefitrer,
unb Meniq forte
gegil; bier
veel geschreeuw en weinig wol; [itt6
fommen =
op de spraak komen].
= geschrijf, gekrabbel.
WeWei'be,
WetrOreitYfet, 1. = gekrabbel.
=
f.
Wefr4110', (43efe4ii'1 c,
schoeisel.
nefituppt' = geschubd.
f. —(e)6 = metaalslakken.
gemengde lagen.
C4efatiiit'te, 1.
f. —e6, —e = geschut, artillerie,
stuk geschut, kanon; bah auftiffan5en =
't geschut opstellen, planten. Ocfrijiiirfunft,

gefelliainfttid).

= artilleriekunst. (iiciAiitfPforte, =
geschutpoort. (Oefitiityluefett, f. = artillerie.
Wegriiiitrvq, m. = artillerietrein.
— = eskader; schaar;
Olefttltrber, 1.
[legertroep, eskadron].
=
gebabbel,
gekakel, geWeft4loil*, f. —e?,
klets. gefc4ttiiit'Og=babbelachtig, praatziek.
(iiefMthiit'Oareit, tn. — = babbelachtigheid.
Refrijtveille = laat staan, nog minder; ba6
ertriigt ein ilingerer Mann nicbt, (bann) ein
atter. nefittrergen, fc00). (0) mit Gen. met
stilzwijgen voorbijgaan; anberer Qorteife nit
= om niet te spreken van andere voordeelen.
= gezwelg, zwelgerij.
Mefitivel'ile, I.
= 't laten baden.
Wefitiventinte, 1.
nefitivinbi = gezwind, vlug, snel, gauw.
— = snelheid, vlugheid,
OefOvinsbigreit,
radheid; in ber •
= in de gauwte.
frOluin'bigfeiOnteffer, m. = snelheidsmeter.
Wef011inb'fr4reibefunft, to. = snelschrijven,
stenographie. Oefrinuinb'fr4ritt, m. = gezwinde pas, versnelde pas.
WeCr4Ivirri, 1. —(e)6 = gesjilp, gegons, gefluit,
gepiep.
OiefOtii'fter, $1. = broeders en zusters. (0e:
frOtuilterrinb, 1. = voile neef of nicht. ge:
frOluilterlid) = broederlijk, als broeders en
zusters. = broederliefde, liefde onder broers en zusters.
MefMitiorle)ner ein, her Oefcbtnor(e)ne
gezworene, jurylid. (Ciefitivor'(e)itennerirt#,
= rechtbank van gezworenen, jury.
= gezwel, zwelling,
Oefriiivutfr,
zweer, puist.
f. --e = zweer, verzwering.
nefec4ft, ber gefecOfte Scbein = zesde aspekt
(vgl. geftinft).
raefeirnen, icittn. (b.) = zegenen, vaarwel
zeggen].
Oiefert(e), m. —en, —en = gezel, makker,
knecht, jongen, jonge man; fultiger, fcbiturriger,
fcttatter= vroolijke, jolige, sluwe klant.
neferten, fobill. = (einen einem od. einen
au einem) in gezelschap brengen met, verbinden met, doen vergezellen; fidj einen
od. ficb au einem g. = zich bij iem. voegen,
zich met iem. vereenigen, verbinden; bap
gefeffte ficb ein = daarbij kwam, daaraan
paarde zich ; gteidj unb gfeicb gefetft fidj gern =
soort zoekt soort. McfeflettiOre, V. = leerjaren van een handwerksgezel. 6.3efetlenteben,
f. = leven v. d. gezel. (iiefellenfMaft,
(de) handwerksgezellen. Oefertenitanb,
= stand van den gezel. Wefellemett,
= leerjaren. neferlig = gezellig, aangenaam, prettig.
— = gezellig—, —en = gezelschap,
heid. Wefelrfttaft,
partij, maatschappij, societeit, genootsehap,
samenleving; einem O. reiften
iem. gezelschap houden; in eine O. geben = naar een
partij gaan; bie bornOnte
= do voorname
kringen; Sic befommen C. =u krijgt hezoek;
Itiftorifcbe
histor.sch genootschap; eine
inbuftrieffe
= een industrieele maatschappij;
bie biirgerfie
= de burgerlijke maat= makker,
schappij. (Mefeirgrijafter, in.
kameraad, gezel; deelgenoot; ein fluter =
een gezellig, onderhoudend mensch. (Q)cfell':
frijafterin, iv. —, —nen= kameraad, gezellin;
juffrouw van gezelschap. gefeit'fitafttiri) =
maatschappelijk; gezellig, kameraadschappelijk; gefefffebafttirber &rein = ge7ellige ver-
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eeniging, societeit, club, cazino. Oiefetrfltaft,
lidgeit, u. - = gezelligheid. Oefelt'fr4aft=
firma, ht. = firma van Pen vennootschap.
Mefeirfc4aft4ntieb, 1. = lid van een maatschappij, van een genootschap, societeit, enz.
Wefell'fttaft4fmnbtuttg, = handelsvereeniging. (4efett'fitaft40u0, 1. = vereenigingsgebouw, societeit, cazino.

Oefett'frOaft4Ilinfeltt,
; =reckitung, in.;
f. = Gezelschapsileilanden, -rekening;
-spel.

Wereitifttaft0f4rar4e, tn. = taal van de goede
kringen, beschaafde omgangstaal, converzatietoon. (4iefell'fr4aft&on, m. = gezelschaps-,
converzatietoon. (iiefelffrOaft4tiertrag, m. =
maatschappelijke overeenkomst, maatsch.
contract. gefefi'fc4aftOlvibrig = onmaatschappelijk, strijdig met de maatschappelijke
orde of belangen. (43efetrfMaft03intmer, f. =
salon, ontvangkamer.
Wefenf', 1. -(e)6, -e = mijnput; lood, gewicht (am 91ete); aflegger, loot (be6 Veinftocre6).
WOO', 1. -e6, -e = wet, bepaling, regel,
voorschrift, [strofe]. (Siefeillitatt, = verzameling door de regeering gepubliceerde
wetten. Wefewbur4, f. = wetboek. Moo',
Men, 1. = versje, stukje. Mefewenttuurf,
tn. = wetsontwerp. (iiefer3e0tmit f. = boek
der wet. Wefet'vOrraft, tn. = kracht van
wet. flefeirgetienb = wetgevend. (4efetrz
nt. = wetgever. Oefetrgebung, Iv.
-, ---en = wetgeving. nefeWfunbia = de
wet(ten) kennende, wetgeleerd. gefell'fic# =
wettelijk; wettig; auf gefettittem 1ege =
Tangs wettelijken weg; gefetticber ffrbe =
wettig erfgenaam; g. gefcbilt3t = wettelijk
gedeponeerd (handelsmerk), bij de wet gewaarborgd. (43efeilliftfett, tn. - = wettelijkheid, wettigheid. gefe1'to4 = wetteloos,
regeeringloos. Oefetrioffnfeit, tn. = wetteloosheid. aefelyntaf;ig = wettig, wettelijk,
volgens bepaalde wetten. Wefeirtttitif4ofeit,
tn. = wettigheid, wettelijkheid, regelmatigheid. Oefetlifammtung, iv. = verzameling,
bunclel wetten.
gezet, bezadigd, bedaagd; gesteld,
40011
verondersteld; g. ben i's'att = gesteld 't geval.
tafel der wet. Wefell'ilor:
WefeWtafet,
= wetsontwerp. Refejouthrig =
tape,
onwettig, strijdig met de wet. (iiefeiputbrigz
= onwettigheid, strijdigheid met
felt, tn.
de wet.
= gezucht, geklaag.
(siefeuf3e, I.
Oefittti, 1. -(e)6, -er = gezicht, 't zien,
gezichtsvermogen, gezichtsorgaan, cog, gelaat, voorkomen: bah atreite
baben =
't tweede gezicht hebben, iets kunnen voorzien; ctn.-% fotnntt ntir 3u
= icb befomme
ettn. 6u
= ik krijg iets in 't gezicht, in
't loopt,
't oog; e6 fat, fpringt in6
springt in 't oog; itt6 faffen = in 't oog
vatten; e6 fontntt mir au6 bent O. = 't raakt
nit mijn gezicht; einem in6 Ob. tacfjen, etiv.
fagen = iem. in zijn gezicht uitlachen, iets
tot en = in zijn gez.
zeggen; einem in?,
prijzen; ftebt ibm gut, fcbtestt 3u 't staat
hem good, slecht; er mat* emit O. tole ficbcn
1- age Megentnetter = hij zet een gezicht van
oude lappen, als eon oorworm; (einem) (fieficbter fcbneibett = leelijke gezichten trekken,
grimassen maken; (43eficOte vizioenen, verschijning, droomgezicht. Wejiqterfc4neitnr,
m. = grimassenmaker.

WeiStc.

:Detrug,
= gezichtsiluitdrukking, -bedrog.
= gezichtsvorming,
OiefiAtO'bilbung,
drukking, trekken. (43efirlitO'beitter, tn. =
gelaatsgelaatkundige. Oefirtit4'farbe,
kleur. Oefir4t4IeOfer, m. - gebrek in 't gezicht, in 't oog. Oefir*O'fetb, = gezichtsveld, objectief van een telescoop, gezichtskring.
Wefic4tOlenner, nt. = gelaatkundige.
horizon, gezichteinder,
fir4t4'fre10, m.
ertveitern
gezichtskring, -veld ; feinen
zijn kennis vermeerderen, zijn gezichtskring
uitbreiden.
gelaatWefitttO'llfuntle, W.; zfunbiner, m.
kunde; -kundige.
=
lengte
v.
h.
gezicht.
O3efittt4Iiinge,
Oefirijt4 i fittie, tn. = gezichtslijn, gelaatstrek;
voorzijde of gezichtslijn van een bolwerk.
OeffittO'nutOret, =Herb, m. = gelaatsspier,
-zenuw. Wefici#41nitift, = gezichtspunt,
oogpunt. OefirOt4'rofe, iv. = roos in 't gezicht. 65efir4t41Mitter3, m. = aangezichtspijn.
WefirWi llatObrucf,

Mefir4tO'llfr4tviirbe,

m.; 4trafti,

nt. = gezichtsilzwakte; -zin; -straal.

63efictjtO'lltitufMititg, W.; zberAerrung,

--,---

gezichts II bedrog; -verwringing.
WefirOt4Ip eite, tn. = gezichtsbereik, horizon.
WeilMt4lUittret, m. = gezichts- of gelaatshoek. Wefic4t4'3ug, m. = gelaatstrek, lijn.
Wefint4', 1. -e6, -e = lijst, kroonlijst, uitstekende rand (aan kozijnen, schoorsteen,
pilaren enz.).
Wefittbe, f. -6 = dienstpersoneel, dienstbof.;
den, y olk. (43efini bebter, 1.;
to. = bier, brood, eten voor de dienstboden.
Wefini bet, f. -6 = gemeen, gepeupel, janhagel, gespuis.
m.; ,orbnung, tn.; ;Rube, to.;
m. = dienstbodenilloon; -verordening
(of -reglement); -kamer; -wijn.
nefinnt = gezind, gestemd, van plan; einetn
feinbticb, gut g. fein, od. feinbticb gegen einen
g. rein. Wefinittung, tn. -, -en = gezindheid, gevoelen, meening, meeningsrichting.
Oefitt'itungOgeitaffe, nt. = geloofsgenoot,
gelijkdenkende. Rejtifitungao4 = zonder
meening, onverschillig. gefin'nungOtiiittig =
degelijk, krachtig voor zijn gezindheid nitkomend.
= verwantschap, familie.
f.
gefit'tet = welgemanierd, welopgevoed, beschaafd. Oefititung, to. - = welgemanierdheid, netheid, beschaving.
-(e)6 = slechte drank, bocht.
aufeju=
qefun'nen = van plan; icb bin nicbt
gebett = ik denk er niet aan toe to geven.
overvloed van
Oefot'tene4 nub Oebratene6
goede spijzen.
[63efPan', tn. -6 U. -en, -c(n) = kameraad,
echtgenoot]. (Oefpan', in. -(e)6, -e, (stupor.)
graaf, hoofd van een district.
Oefluntn', 1. -(e)6, --e = span (trekdieren),
koppel; paar.
-, -en = vereettiging;
WefPan'fitaft,
(uttgar.) graafschap, Komitaat.
ncfpannt = gespannen, levendig; auf pcfOuntent 'itf,3e mit einem teben = op gespannen voet; g. feitt auf = benieuwd zijn naar.
WeiPanittliett, to. - = spanning; gespannen verwachting; nieuwsgierigheicl; oneenigheid, gespannen toestand.
WefOar're f. -6 = sparwerk (be6 Zacbe6).
= grappenmakerij.
wefooe, f.
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gespuw.
(0ePeVe, f. —er = spook, geest, verWefpettfr, f.
schijning. gefpensfterartin = spookachtig.
WefOen'fterfuritt, = vrees voor spoken.
WePettiftergtautte, nt. = geloof aan spoken.
gepetefte0aft = spookachtig. Wefpett'fter=
refit, f. = risk der spoken. Wepensfter:
= spookuur. gefpettiftiftt =
ftunbe,
spookachtig, schimachtig.

WefPer're, = 't afsluiten, blokkade,

versperring, belemmering, weerstand, verzet;
spanten (v. een dak), sparwerk; pal (in ether
110r).
—n, —n = gespeel, speelmakPiege,
ker, kameraad.
= gespin. Mepinft', 1.
WePin'ne, 1.
weefsel, webbe, doek; beclenksel.
—e
—e = echtgenoot,
WePotW, nt. U. T.
bruidegom, gade, bruid.
= gespot, spot, spotternij,
Wefpatt', 1.
voorwerp van spot; rein O. mit ebb. trethen =
met lets den spot drijven; aunt
bienen =
de spot zijn.
= gespot, spot.
f. —(eA —e = gesprek, onderhoud ;
tweespraak, samenspraak; bc0 od. aunt O.
bet Stabt laerben = overal over de tong gaan.
aePriVrtig spraakzaam, praatgraag, onderhoudend, mededeelzaam. Oeftlrii'dyinfeit,
= spraakzaamheid, praatlust(igheid), mededeelzaamheid.WepriWfornt,im=gesprekvorm, vorm van een samenspraak. (OefPriW::
ton, nt. =converzatietoon.nefpriWtoeife=
bij wijze van gesprek, van samenspraak, dialoogsgewijze; in den loop van 't gesprek.
neprei3ti = wijdbeens; bombastisch, hoogdravend.
WefOren'ae, f. = gesprenkel; 't begreten;
't doen springen; stukken (van lets dat men
heeft doen springer!). gefprenlett = gespikkeld, gevlekt.
= gespat, gespuit, gesputter.
WePrit'v,
WePrit'bet, f.
= gespat, geborrel, gesprankel, getintel.
= gespoel, geplas.
WePitge,
Weft', to. — = gist.
Wefta'be, 1. = oever, zoom, kust, strand.
Weftatt', ty . —, — en = gestalte, vorm, gedaante, figuur; verschijning, spookgestalte;
ricer (adje eine anbere
een ander
geven
aanzien, voorkomen geven; nad) ber Zinge =
naar den stand van zaken. geftats ten, fcOni.
(1).) = vormen, fatsoeneeren, inrichten, in
elkaar zetten; fic4 R.= een vorm aannemen,
zich vormen, worden, zich ontwikkelen.
vormloos, zonder gedaante, misftattito
vormd. Oeftattgofiarat, — = vormloosheid, wanstaltigheid. (Oeftatuttn, In. —,
--en = vorming, inrichting, samenstelling,
voorkomen, uiterlijke gedaante.
= gestamel, gestotter.
Weftant'ntet, 1.
= getrappel, gestamp.
Weitant/Yfe, f.
n.
neftiittibig, mit Gen. od. Ace.: eine(r)
fein = een leugen bekennen. (4eftiinb'niL
--fe = bekentenis; ein
ablegen =
1.
bekentenis afleggen.
=-_ (ineibm.) gewei, takken;
Weftibt'ge, f.
(Zergto.) palen en planken.
= stank, reuk.
Weftani',
(t).) = toestaan, toelaten,
cleftatlett,
dulden, veroorloven; g. Cie? = is 't gepermitteerd? WeftatIttna,
— = vergunning,
verlof, permissie.
struikgewas.
Oeftiin'be,

gefunb.

geste, gebaar.
—n
Weifte,
gefteitjett, unr. (0.) = bekennen, belijden,
toegeven, erkennen; bad m
muf id) g.! = dat
moet ik zeggen! [stollen, in elkaar loopen:
geftanbene Wtitcb = dikke melk].
---e = gesteente, steenWefteitt',
massa; steenblok; edelsteen.
Weftelt', j. —(eA —e = onderstel, voetstuk,
voet, onderstuk, stellage, rek.
= stikwerk.
6iefte,',e, f.
ge'ftern = gisteren; g. abenb, tnorgen =
gisteren avond, morgen; er ift nict bon g. =
hij is niet van gisteren, hij is niet onnoozel.
geftcrnt' = gesternd, besterd, geridderd.
= (fig.) gesteek, geprik, toeWeft-Vita, T.
spelingen, speldeprikken.
geftirfett = gelaarsd, gesteveld; ber geftiefette
Rater = de gelaarsde kat.
geftielt' = gesteeld.
Weftifutation', —, —en gesticulatie,
gebaar, gebarentaal. geftifutie'ren, fitro. (1).) =
gesticuleeren, gebaren maken.
(ieftirn', —e = gesternte, ster,
sterrebeeld, hemellichaam. geftirnt' = gesternd, besternd.
= stofregen, jacht (van
Weftiilter, 1.
sneeuw).
gesteun, gezucht, gekerm.
WeftiAn', T. --(e)
= gestruikel.
Weftot'Per, T.
WeftOr', --(e)?, —e = eenige saamgebonden
stammen bij een vlot.
= gestotter, gestamel.
Weftotler, f.
= getrappel, stampvoeten,
Weftrant'Pet, 1.
getrippel.
---e = struikgewas, struif.
WeftriittO,
ken, kreupelhout.
= gestreel, geaai.
Weftretitet, 1.
neftretft' = gestrekt: in geftredtent Zrab, Oa:
WO, 2auf; geftredter eider.
gestreept.
eftreift'
= getwist, gestrijd.
eftrei'te, f.
eftrettg' = gestreng, streng.
= (met een of ander) beOften', f.
strooid stuk weg; 't gestrooide.
unb
gebilgett=
in de puntjes klaar.
Reftriellett
neiftrig = van gisteren; am geftrigen Zage
gisteren; unterin Oeftrigett = ander datum
van gisteren.
gedraai, kolk, maalstroom.
Weftrit'bet, f.
--e = kreupelhout, struikWeftrii00 1, f.
gewas.
= kolenstof, mengsel van
Weftiitigt9e, T.
kolenstof en leem.
Weftii01(0, .. t(e)d, ..te = gestoelte, kerkstoelen; voetstuk.
= gestumper, onbeholpen
Weftiitn'per, f.
werk, gesukkel.
uitstel verleenen,
fctriti.
(f).)
neftuttibett,
geven.
We'fttO, in. , 153eften = geste, gebaar.
stoeterij.
--e
f.
garten, in. = stoeterij(park). (Oeftiit'I)ettnft,
tn. = springhengst. (4eftiirmeifter, in. =
inspecteur over de stoeterij.
--e = verzoek, aanzoek,
Weittrir, f.
gezocht,
rekest, verzoekschrift. nefuitt'
gevraagd , ge wild , on natuu rlij k.
geknoei,
geklad,
gemors.
=
Weftt'bet, f.
= gegons, gebrom, gezoem.
Wefunt'nte, f.
gefunb' (gefunber gefiinber) gezond (in
alle bet.); bie gefunbe $ernuttft, ber gefunbe
Olenf*ttberjtanb = het gezonde verstand; fo
g. tide ber cif dj int tb cIffer = zoo gezond als
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een visch. Oefunb
1. = gezondheidsbad,
badplaats. Mefunb'bruntten, m.
gezondheidsbron. nefuteben, fdire. (f.) = gezond
worden, herstellen. (4efuttblieit,
- --en =
gezondheid; bei fluter fein = in goode
gezondheid verkeeren; auf ZO re (&. = op
itw gezondheid; eine 0. auOringett = een
heildronk, toast uitbrengen, instellen. gefunbi:
beittir4 = gezondheids.. (43efuttblieWaint,
f. = gezondheidsbureau. Mefunb'1eit4atteft,
f. = bewijs van gezondheid. gefuttW4e10.:
(tattler = gezondheidshalve.
MefuttrfteitClefire, ; :Pa% M. ; :Ooffief,
tn.; ,renet, ie. = gezondheidsilleer, -bewijs;
-politic; -regel (leefregel).
MefunblieitOriirffic4ten, auk = om
redenen van gezondheid. (siefuttbibeitOtt=
ftattb, nt. = gezondheidstoestand. (4efunb':
marijung, in. = genezing.
= gegisp , voortdurende af keuMeta'bet,
ring, berisping.
= beschot, lambrizeering.
Wetalet,
gespeel, gebeuzel.
Metan'bet, f.
= gedans.
Wetan'ae, f.
WOO', —(e) = tastgevoel.
Wetiffe'ntatte, 1. = Gethsemane.
= gedierte.
Metier', 1.
gettriert = getijgerd, gevlekt,
= geklank,
Metan',
geluid.
= geraas, spektakel,
f.
Metti f fe,
lawaai; 't razen , 't woeden.
= gedraaf, 't draven.
Metralle,
= getrappel, gestampvoet.
Metrant'Vel,
Metrattf',
—e = drank; ftarfe,
==-sterke drank.
= gekiets,
Metraffr4e, WetratIefie, f.
gewauwel.
netran'en fcWro. (4.) wagen, durven,
rich vermeten, zich verstouten; ic4 getraue
mir nicbt 4inein3ugeben, ic4 getraue ntirf nicbt
bittein = ik durf er niet in te gaan.
= 't drijven, 't aanzetten;
Metrei'be, f.
beweging, drukte, gewoel.
Metret'be,
= graan, koren, graangewas.
Oetrei'bellart,
m.=
:an4fulir,
graanlisoort; -uitvoer; -bouw.
Wetrei'beboben, = grond voor graanbouw;
graanzolder. Metrel'bebrattb, in. = brand,
bederf in 't graan. Metrei'bebarre, tn. =
droogoven.
Metrei'belleittfu4r, 111 .; =fa)), 1. ; =4anbef,
nt. = graanilinvoer; -veld ; -handel.
Metrei'betanb, f. = land voor den graanbouw
geschikt. Metrei'bentannel, m. = gebrek aan
graan. (4etrei'bentafb f. = korenmaat.
(iletrei'bentiiiyie, tn. = korenmolen.
= verbod van graanin- of
beflierre,
uitvoer. Wetrei'bettiaae, in. = schaal om
graan te wegen. Metref'bepli, nt. belasting
op 't graan.
getreustrouw, getrouw, nauwgezet, stipt.
oetrettlitt = trouw, getrouw.
Metries tie, f. = drijfwerk, raderwerk,
machinerie, veer, drijfveer; drukte, beweging,
gewoel.
= gedeun, geneurie.
Wetrirter,
= getrappel, getrappel.
WetriP'Pet, f.
f. = getreuzel, gerommel,
gezanik.
getroff = getroost, gerust; welgemoed; ge,
troften Dilute?, welgemoed. getrikften fir4,
frbie. (b.) einer actie = op iets vertrouwen,
met vertrouwen afwachten.

OcItutitherrfthaft.

= puin, puinhoopen, ru'ine.
Wetriinfttter,
= Getto, jodenwijk,
f.
Metita, m.
afzondering.
=
gedoe.
Wettee,
= tumult, drukte, geraas,
MetiintIttel, f.
gewoel, menigte, gedrang.
getiipifett = gestippeld, gepunctilleerd.
— = ge= geoefend.
oefendheid, bedrevenheid.
Mettle, m. —n, —n Geus. Wett'fettbunb,
m. = geuzenverbond.
—n= poet, peetoom,
Oebarter,
vriend, kameraad; 5u O. fte4en = een kind
ten doop houden; fteben = (stud.) in
den lommerd staan. Webarterbrief, m. =
schriftelijke uitnoodiging om peet te willen
—, —nen = peettante,
zijn. Webatiteritt,
peetemoei; vriendin. Mebatlerfc0aft, --,
en = peetschap, alle peten. WebafterfMntautl,
m. = doopmaal. Mebalter&eute,
peten.
nebiert' viervoudig; in vieren verdeeld;
vierhoekig, vierkant; bet gebierte Sc4an =
het vierde aspect (vgl. gefiinft). Webiert', f.
—e = vierkant, quadraat; itth
=
in 't quadraat. Mebierti lifufb m. ; :cite,
= vierkante voet; v. mijl.
= gevogelte.
Webii'get, f.
—e = gewas, plant;
f.
wijn van eigen aanplanting;
eigene?,
= wijn van dit jaar; teelt, soort,
fjeuriged
groei, gestalte; uitwas. geivarirfen = gegroeid,
gewassen; einer Sac4e, einent fein= tegen
iets of iem. opgewassen zijn. Wetuatiwerbe,
in. = teelaarde, tuinaarde. Wethadjortiatto,
f. = broeikas, serre , plantenhuis.
Melt-mad, = gewaggel, geschommel.
gettlaig' teerhen (eine Sac4e, truth noch einer
Sacbe) = gewaar worden, waarnemen, zien,
bespeuren.
— = borg, zekerheid, borgtocht,
Welviibr',
grond, verzekering.
nettlafrren, fc4in. (4.) (bisw. noch mit Gen.) =
gewaar worden, waarnemen, bespeuren, zien.
getuiiirren, fc4in. (4.) = toestaan, inwilligen;
(c4u(t, %erteit, Vtuattnft) geven, verschaffen, opleveren, aanbieden; instaan, borg
blijven; ta i4n nut g. = laat hem maar
begaan. getuatgleiften, fc4in. (4.) = borg
blijven, instaan, verzekeren. Weluiiijrifeifter,
— = borg. Mettliiiirleiftuttg,
=
borgstelling.
Weiva4r'fam, m. u. f. —e = bewaring,
toezicht, verzekerde bewaring: in O. ne4men =
in bewaring nemen; in O. bringen = in
zekerheid brengen; in engem (. fjatten = streng
afgezonderd gevangen houden.
Welviif)rtantt, m. = borg, waarborg, zegsman, iem. op wien men zich beroepen kan.
Wei-unit, in. —, —en = macht, gezag, autoriteit; geweld, dwang; hevigheid, kracht, geweld, macht: bie biiterficbe S. = het vaderlijk
= de macht der
gezag; bie obrigfeitlicbe
= wetoverheid; ger4gebenbe, auQbenbe
gevende, uitvoerende macht; ic4 bin in feiner
= force
= in zijn macht; gtuingenbe
majeure;
anteenben, gebrambett = geweld
b&, Vinbe?,, her V..eiben,
gebruiken; bie
fcbaften = de kracht v. d. wind, v. d. hartsgebt her Necbt = macht gaat
tochten;
boven recht. Meltiattlyther, nt. — =
machthebber, soeverein. Weitialtlerrfchaft,
in. = heerschappij, tyrannie, dwingelandij.
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Weitiaft'Orrfiter, nt. = dwingeland, tyran.
gennifitig = geweldig, machtig, hevig, verschrikkelijk, erg. getualt i rant geweiddadig,
geweldig, met geweld. Welvaltiftintfeit, tu.
—en = gewelddadigheid, heftigheid. (sic:
tvaftlAritt, nt. maatregel van geweld,
gewelddadige wijze van doen. (Oelvairftreitt,
= daad van geweld. (011,alftat, =
daad van geweld, gewelddadigheid; au (fietvatttaten fctreiten = tot gewelddadigheden
overgaan. getuattliitig
gewelddadig. We:
= gewelddadigheid, onbeWaftliitigfeit,
schaamdheid.
Weinanb i, 1. —(e0, Walther u. (Poet) —e =
gewaad, kneed, kleeding; drapeering, behangsel. (OebutnlY4auL = stoffenmagazijn, een
concertgebouw in Leipzig. Weivanblnafer,
m. = schilder van draperieen. Weivanbi:
fitneiber, m. = stoffenhandelaar, manufacturier. geflumbr gewend, gekeerd, handig,
behendig, vlug. Welbanbt itjeit, tn. —
handigheid, behendigheid, vlugheid.
—, —en = drapeering,
Wetuanibung,
bekleeding.
gettlarlen, jAtv. (b.) = [(mit Gen.) wachten,
afwachten;] (Wait Acc.) ettn. au g. baben, ettv.
ift au g. = lets te wachten hebben, jets is te
verwachten. gettliirtig = (mit Gen. rt. Acc.)
verwachtend, voorbereid op; itt bin ,abrer
3efe4te g. = ik wacht uw bevelen; [beschikbaar, tot dienst bereid.] getvarligen, fcbtv.
(b.) = wachten, verwachten; etiv. esu g. baben =
jets te wachten hebben, verdacht moeten zijn
op iets.
1. —e = gebabbel, gepraat, gewauwel.
= wateren, golven. gewar:
Wettliiffer,
fert = gewaterd (bon 8eug).
(0We'be, 1.
= geweef, 't weven,
weefsel (ook fig.) wetue'betinunt,
= weversboom.
nettielit' = levendig, opgewekt, vlug.
= levendigheid, opgewekttuedffyit, Vv.
heid, vlugheid.
Wettlety', f. —e = geweer; [wapen];
(tveibut.) tanden en klauwen van roofdieren,
slagtanden.
Wetvefg'ilfabrif, in.; •=feuer, 1.; Jammer, tn.;
m. = geweer]Ifabriek; -vuur; -kamer
(wapenkamer); -kolf.
Weivelyrstirobe, tu. = geweeronderzoek. We:
tuebriOtiramibe, Yu. = rot. Web)e4rItiille,
tn. = geweerrek.
—(e), —e = gewei, horens.
(ilettiettr,
= geween, geschrei.
(0We-hie, f.
= gekoeterwaal, gebrabbel.
Wetherfite,
Wefueit'be, — = akkerbouw, akkermaat,
morgen; spoor van het hert in 't loof; stel
(t1eiber, antibfe); span (43ferbe).
(Olveribe, f. = beroep, ambacht, bedrijf, nering, nijverheid, opdracht, boodschap;
[gewricht, scharnier, wervel]; .t.anber unb
CO. = handel en bedrijf; ein
treiben =
een bedrijf uitoefenen. Weiber'beetuOtelfung,
= nijverheidstentoonstelling. Welberibe=
freifyit, iv. = vrijheid van beroep, van in= kamer van.
dustrie. WeWer'befanfiner,
arbeid. Weiveribeorbnung, iv. bedrijfsverordening. Welveribefitein, m. = patent.
Weiber'befrimfe, tn. = ambachtsschool, industrieschool. Weiverbefteuer, lv. = bedrijfsbelasting, patent. Oeb3er'beberein, m.
ambachtsvereeniging, vakvereeniging. (4e,
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tberfeffeik nijverheid, industrie. ge:
trierb iftetilin = nijver, industrieel. Weiverbi.:
funbe, to. = ambachtsleer, technologie.
getuerblitt = van het beroep, volgen§ 't beroep, beroeps... getuerblos:4 = zonder beroep of bedrijf. getuerb ireirk Jain
nijver, industrieel. Wetuerbijandeit,
—
nijverheid. getuertWarnt = arm aan bedrijf,
aan industrie. WeiverWmann,
(=teute) =nijverheidsman, indutsrieel. Wetverbigueig,
= tak van nijverheid, van industrie.
Werb'tkitig = mjver, industrieel. Weiverb':
= industrieele werkzaamheid.
tatinfeit,
gelverb i treibenb
nij ver , industrieel,
ambachts...
Wetuerf', 1. —(66, —e vakvereeniging,
corporatie, glide; werk, arbeid; drijfwerk;
handwerk, ambacht. Wetuerfe, —n, —n =
lid van een vereeniging van mijnwerken; lid
van een vakvereeniging. (4eiverfifc4aft,
- , —en = werkliedenvereeniging (van mijnwerkers, ook van anderen), vakvereeniging.
OeluerWtyrr, m. hoofd van een werk,
van een industrieele instelling, chef. Oetuerr,
= vakvereeniging.
herein,
= goed, erf, hoeve.
Welveje, 1.
—(eA —e = gewicht, zwaarte,
(S3etuir4V,
belangrtjkheid, belang: ba y fbeaififcbe
='t soortelijk gewicht; nacb bem
berfaufen =
bij 't gewicht verkoopen; auf ettu. tegen=
gewicht aan jets hechten. flelVieblig = gewichtig, van belang, belangrijk. stijetuirlytig:
felt, to. — = gewicht(igheid), belang(rijkheid).
WetuirWaboang, m. = gebrek aan gewicht.
03etuirfitiftange, iv. = balanceerstok.
gewicht.
tuidwitein, nt.
getbiegf = (gewiegd), handig, ervaren, doorkneed.
gehinnik.
(Oettriet 4er, f.
[Reinie'ria
toestemmend, goedkeurend
(Vtitttuort).]
getbilitt = genegen, gezind (ettv. -6u tun).
gewemel, gewriemel,
WelvintInef,
gewoel.
geklaag, gekerm, geWethintIner,
zucht.
Welvinibe, f. = draad (diner Z-tfyraube);
vlechtwerk van bloemen, krans; doolhof (bon
( iingen); wat opgewonden is, klos, streng;
gedraai, gekronkel.
= schroefboor.
Weivin'bebofirer,
Welvittlef, 1.
= hokkerige ruimte.
Weittiun', nt. —(e)6, —e
winst, verdienste,
voordeel; prijs (einer 2otterie);
bringen =
winst opleveren. Weibinn'anteit, = winstaandeel, dividend. (0Wintt'attteiffdy-itt, in. =
dividendbewijs. getuinn'bringenb = winstgevend. fletuitt'itett, ft. (b.) (getuinne, geivann;
get-panne; ;gelvinne! getvonnett) =-.
getrobtute
(eine cOtactt, einen 43-rosef3, din eine
Bette, Biel Oetb, Martin, Veit, einen fiir ficb)
winnen; (ben Sieg, einen Zorteil) behalen; (bie
Cberfjanb, Butler auk bie (elvii3beit)
verkrijgen; (NeicWinter, Oeft, Wye, Knieben,
jent. Liebe) verwerven; (ben (afen,
bad freie B'etb) bereiken; (refcbinact an einer
Sacbe) krijgen; ben Sieg fiber einen g. = de
overwinning op iem. behalen; icb fonnte
nicbt fiber nricb
= ik kon 't niet van mij
verkrijgen; feint %ieftteibenbeit geivann ibut bie
Weigung atter = zijn bescheidenheid deed hem
alter genegenheid verwerven; er bat gown=
nem?, spiel = hij heeft gewonnen spet; ruie

actvinuestb.

238

gewonnen to 3errottnen = zoo gewonnen, zoo
geronnen. gctuininettb innemend.
= winner, overwinnaar; wintier, nt. —6,
=- lijst van de
nummer. (Octointiliftc,
prijzen. (sictuittu ffucOt, in. = winzucht. gc:
toinnlibttig = winzuchtig. (Octuiwitung,
— = het verkrijgen (van ertsen e. d.).
= gejank, gekerm, gehuil.
(Octuttefei, 1.
--e = winst.
(Octuinft', m.
= geroffel; (non
(Octoirlict, f.
gekwinkeleer, gekweel.
=
geweef,
weefsel. netuirff =-(October, 1.
gewerkt, (van) garen.
verwarring, gewar, ver(Octvir're, 1.
warde menigte, gewoel.
Battik = gewis, zeker, vast; zeker, onbepaald, onbestemd, sommige; id) bin Weiner
eacbe g. = ik ben zeker van mijn zaak; jabt,
ficb etio. OeiDiffee., befommen = jaarlijks een
waste sorn, rente, krijgen; ein getniffer
ein geibitter Scbmibt = een zeker heer, een
zekere Schmidt.
= geweten, gemoed; eitt
(Ocluiffen, j.
= een zuiver (rein),
reined, bof eel, betted
met een
kwaad, ruim gew.; mit gutent
fragen = iem. op
goed gew.; einen calf?,
zijn geweten of vragen; einem reben=
op ferns. gemoed werken; einem etiD. auf ba d
td. binben = iem. iets op 't hart drukken;
ein
and env. matten = een gewetenszaak
van iets waken; ein gutO, ift ein fattft6
atubefiffen = een goed geweten is een zacht
peluw. ReWifleitt)aft = nauwgezet, volgens
(mijn, zijn enz.) geweten. 03ctuiffenkftigteit,
ID. — = nauwgezetheid, goede trouw, stipte
eerlijkheid. govirfertfoil. = gewetenloos.
— = gewetenloosheid,
(Octuiffentofigtelt,
angst
kwade trouw. (OctoiffetOangft,
v. h. gee.
(4)eluif fen ilbiffer f.; =fra g e, ; =frelOcit,
to. = gewetensliwroeging; -vraag; -vrijheid.
OlettlifjettOlfitc4t, in. = plicht v. h. gew.
= biechtvader, geestelijk
(OctuiffetOrat,
raadsman.
:guattg,
; :fade,
(Oetoiffenllrutic,
:3tucifct, m. = gewetensrust (gemoedsrust); -zaak; -dwang; -bezwaar.
getvirfermakett = eenigszms, eenigermate,
om zoo te zeggen. (4ctuijOeit, la.
=
zekerheid, gewisheid; panel. [Actuifilic4 =-zekerlijk].
— = onweer; storm; bad
(Octuit'ter, j.
O. bat (in bie Ttiible) eingefcbtagen = het
onweer is .. ingeslagen; eel ift ein im
Wit3uge er komt een onw. opzetten. getutf.,
teroft— onweeraehtig, onweer ncivititern,
ftbiv. (1).) = onweeren, razen, tieren.
,itart, 1-0.; ,regett, m. =
(Oetuirtciltuft,
onweersillucht; -nacht; -bui.
netuitteric4Wer = onweerszwanger, drei= onweersvogel.
gend. Wetuitlertioget,
= onweerswolk.
(Oetuit'tertnottc,
newiti3igt = verstandig gemaakt, wijs geworden (bard) ecbaben, burd) Gtrfabrung.)
=gegolf, gevloei, gerol, beenWCWO ' ne, T.
en-weer-beweeg.
gewogen; toegenegen, genegen,
gcluo'nett
welgezind. Oeivo'nentieit,
= genegenheld, toegenegenherd, welgezindheid, goedheid.
Igelootriten, fcbtu. (f.) mit (Sen. od. Wee.
gewennen, gewoon warden]. ncluiityneu, ft*u.
(b.)
gewennen, wennen, gewoon waken;
(zich) gewennen; einen, rid) nil eine
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eacbe, an eine 43etton g. = iem. zich, aan iets
of iem. (ge)wennen; id) bin eel od. baran night
geiniifmt ik ben 't niet gewoon (aucb wit
(den.). (Octtiotittlyit, in. —, —en = gewoonte,
gebruik, gewone manier, sleur; ift eine
3ioeite 9latur = gewoonte is een tweede natuur.
(OctvotmliciOmenick in. = sleurmensch.
(OctootmlicitkeMt, f. = gewoonterecht.
(Octoofpt itictOtier, 1.: bet Ttentcb ift ein =
de mensch is een sleurdier. WetuoiptiticiO:
fiittbc, to. = hebbelijkheid, gewoontezonde.
gewoon, alledaagsch, gebruikelijk , middelmatig, meestal; bile g. = als
naar gewoonte. (Octuiitin'ticOteit, — =
alledaagschheid, gewoonheid, middelmatigheid,
onbeduidendheid. nehiOnt' = gewoon, gewend [mit Gen.]; g. felt, g. ioerben gewoon
zijn; warden; id) bin fold) einen 2iitm nicbt g.;
Sur gefoobnten Stunde = op 't gewone uur.
jung g. alt getan =jong gewend, oud gedaan.
Wetviitynuttg, to. — = gewenning, aanwensel,
hebbelijkheid.
(Octuiittivtiogett, nt. = boog, ronding van een
gewelf; ma—
gewelf. (Octoiit'fic, f.
gazijn, Winkel. ($ctuiitliepfeiter, = gewelfpilaar, schoor. Mettiiirbeftein, in. = sluitsteen.
(Oetuiit'beitiitle, iv. = schoormuur.
(Oetuijir, 1. —(e)
wolk, wolken. netuijitti =
gewolkt, bewolkt.
=
gewoel,
gedrang, menigte,
Octuii0, —(e)
drukte.
getuun'bett= gewonden, kronkelend, kronkelig.
(Octuiir'ne, 1. — d = slachting, doodslag, moord;
gebraak.
(Octufiritt f, T. —(e)d, —e = wormen, kruipend
gedierte, gewormte, worm.
—e = kruiderij, specerij.
f.
getuittl'artig = geurig, kruidig. (43ctuiir31:-.
= gekruide saus. (Octuiir3'nurfe,
brine,
= augurkje, pickle. gehnirOaft,
tia = geurig, kruidig. WetuiirOanbet,
= specerijenhandel, - winkel, kruidenierswinkel. (4etuiiraliiittbter, Ariinter, =
specerijenkoopman, kruidenier. getoiir'3ig =
geurig, kruidig, hartig. Wetofir3laben,
kruiderijenwinkel, specerijenwinkel, kruidenierswinkel. (43ettliir3incitc, = kruidnagel.
(43ctuilve'4ftent3c, in.=specerijplant.gcluiir3':
reiro = sterk gekruid, zeer geurig. (Oetviir3':
specerijen, kruiderij en. (Ocluiirai:
Waren,
= kruidenwijn.
Wein,
math' = getand, puntig.
= mijnwerkersgereedschap.
weoty,
getand, uitgetand.
ne3aptti
getwist, gekijf, geharrewar.
(0e3iinr, j.
= gespartel.
(43e3 a4ipet, f.
= gedrink, drmkpartij, drink(0c3e'cbc,
gelag, gezuip.
(43c3cit', iv. —, —en = getij; die 0e3eiten
eb en vloed.
tent.
We3eit', f.
(0c3er're, —d = getrek, heen-en-weer-getrek.
= geschreeuw, weegeklaag.
Oc3es ter, j.
(43c3eutf, 1.
= gereedschap; [linnengoed;
goed, zaak].
= gedierte, insecten.
(10e3iejer, f.
ge3ielnett, fcf)i-u. (b.) = passen, betamen,
voegen, toekomen; eel ge3ienit bir nicbt 3u .. =
het past u niet te ..; fiC4 passen, betamen, voegen, toekomen; toie eel ficb ge3ientt =
zooals 't past, betaamt. ne3te'menb = betamelijk, passend, voegzaam.
aanstellerij, gemaaktheid.,
(s3e3ic`re,
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preutschheid, affectatie. ge3iert' = aanstellerig, preutsch, gemaakt, geaffecteerd.
= getimmer, timmerij,
Waint'mer,
timmerwerk.
= gesis, geblaas; gejouw.
Weal*
= gefluister.
Weefr4el,
= gesidder, getril, gebeef.
(e3tt'ter,
—(e)?, = gebroed, teelt, ras.
= takken, takwerk; gewei.
3Werge,
= getjilp, gekweel.
(301404)er, f.
bon (3. W.
bon COotte Onaben, bij de
gratie Gods.
W4erto, zie detto.
WtTitieltilte, in. —n, —it = Ghibellijn.
= Giaur, ongeloovige.
WOW', in.
I. WI*, tn. —, —en = gang (naar den oven in
een metaalgieterij).
II. (Old* in. — =jicht, rumatiek. 6344Vanfall,
= jichtaanval. 044Vartig = jichtachtig,
rumatisch. gic4Vtirtic4ig = jichtig, rumatisch,
aan jicht lijdend, [verlamd door een beroerte].
Wiltt'ficber, 1. = jichtkoorts. 6344V-flu%
= jichtzinking. a-444-144 = jichtig. 6344V:
= jichtknobbel. gic4Vtran1 =
fnoten,
=
lijdend aan de jicht. 044V441ner3,
= jichtstof.
jichtpijn. Wir4Vftoff,
Wiefel4a4n, zie Woctelba4n.
W-40 : fie inei3 Weber 0. nod) 135ac6 = ze is
nog dommer dan een gans.
= schreeuwen; stooten.
Offen, fcblv.
— = gevel, gevelmuur.
Wiebet, nt.
= geveldak. Wiebelfenfter,
Wielielbent,
1. = dakvenster. gle'beifiinttig = gevelvorgevelmuur. Wies:
rnig. Wiellelmauer,
= voorzijde, voorgevel, facade.
belfeite,
Wie'belnittle, Yu. = gevelspits.
--(e) = fat, modepop.
Wiegerl, m.
Wier'be, tn. — = begeerigheid, gretigheid, hebzucht, vraatzucht, gulzigheid. [gie'ren,
fttin. (0.) = begeerig zijn, hunkeren, haken.]
gie'rig = begeerig, gretig, gulzig, vraat= Obier.
zuchtig.
= stortbeek, bergbeek. Wick:
Wiefrbarti,
= stortbad.
flab,
(gief3e; goi3; giiffe; gief3e! ge,
gie'ett, ft.
1:1 offen) = gieten, schenken, storten; ed gief3t =
't giet, 't stortregent; gegoffene
= gegoten ijzer. nt. — (ijzer-,koper)gieter. Wiefieret, in. —, —en = gieterij.
Wiekform, iv. = gietvorm. Wiefr41ttte, tn. =
= gieter, sproeier.
gieterij. Wiefilanne,
Wift, f. = gif, vergift, venijn; unb
Oatte fbeien = vuur en vlam spuwen; barauf
tannit be 0. netjnten = dat staat als een peal
boven water. Wiftlictum, in. = giftappelboom.
= giftbeker.
Wift'ber4er,
= vergiftige bes;
Wik II beere,
Atiffen,
vergiftigd aas, hapje.
63iffeffig, m. = azijn tegen vergift. wifrge:
= vergiftige plant. Wifitjauci),
tuado,
= vergiftig,
= vergiftigende adem.
giftig; nijdig; eine gif tige Bunge = een venijnige, tong. Wirt-Weft, = vergiftigheid; giftigheid, nijdigheid. Wiftfraut,
= vergiftig kruid. Wift s funbe, :refire, tn. =
vergiftenleer. Wift'ittiftter, in. = gifmenger.
= tegengif(t). Wift'Oflanae,
in. = giftplant. = vergiftigde
pil; pil tegen vergif(t). Wifeputher, f. -=-poeder tegen vergift. W1fVfe4lange, in. =
vergiftige slang. cliftifplOn = giftig, nijdig,
scherp. Wiftlrant, = giftdrank. 631fV3o4n,
in. = gifttand.

OtaciManbiciptb.

= gig, rijtuigje
Wig (spr.: dzjigk), 1.
voor 1 paard, lichte roeiboot.
Wigant', in. —en, —en = gigant, reus.
gan'ti44 = gigantisch, reusachtig.
zie Negri.
Wilibe, to. —, —n = gilde, vakvereeniging,
corporatie. Wit'bentelfter, = gildemeester,
overman.
—e = gilling.
Willing, iv.
—n = goudvink, bloedvink;
in.
onnoozele bloed, sul.
= guingan, katoen.
Win'gan(g), us.
brew.
Win'fter,
63i4ilet, — = top, kruin; toppunt,
hoogtepunt; (ffibb.) een halvemaanbroodje.
flitrf(e)tta = met toppen, getopt.
fctiv. (tj.) = (fig.) het hoogtepunt, toppunt
bereiken, culmineeren. WiplelOunft, =
toppunt.
= gips, pleister.
Ottl,
coi4w II abbruct, m.; :antourfon., zartieit, in.;
arbeiter, = gips- of pleisterjjafdruk,
-laag, (-bedekking); -werk; -worker.
f. = gipsgitWartig = gipsachtig.
= gipsbrij.
of pleisterbeeld.
= gipswerker.
Oi i ftreitner,
= gipsgroeve. 0314wbecie,
bruit,
pleisterlaag, -bedekking; gestukadoord plafond. niPleu, icOn. (ti.) = in pleister werken.
gitrfen = van pleister, van gips, gipsen.
— = gipswerker.
WiP ifer,
WiP4r1 erbe, to.; :fa% f.; :figur, tv.; :form,
in.; :gram, = gipsilaarde, -vat; -figuur;
-vorm; -groeve.
=
= gipshoudend. 63i0latt
= nagips-, pleisterkalk. Wipintarmor,
gemaakt marmer.
4:414W111:11C41, T.; :Merger, tn. = gipslipoeder;
[-merge!.
= stuc.
63101nOrtel,
=
m.; :O en,
milt*, W.;
gips II molen ; -werker ; -oven.
II f anb, m.; :ftein, nt., :iiberog, in.;
:berbanb, m. = gipslizand; -stee p ; -bedekking, (-laag) ; -verband.
= pleisterilmuur,
(OW' II luanb, in.; =Ware,
-waren.
—, —n =giraffe.
Wiraffe,
Wiran'bel, Wiranbole, tn. —, --n = giranrandole, vuurzon.
@trant' (spr.: zji ..), nt. —en, – en = endosgeendosseerde. sant. Wirat', in. —en, —en
girie'ren, fttin. (tj.) = endosseeren. Wisro,
=
giro,
en.dossement.
f.
Wiriatts be, tn. —, —n = guirlande, bloemenslinger.
Wironbift' (spr.: zji..) in. —en, --en = Girondist, Girondijn.
erten, jAtn. (0.) = kirren.
OW, — = gis, g-kruis.
Tc4h). (b.) = schuimen, werken, op= schuint.
schuimen, opbruisen. Wifc4t,
—n = gitaar.
Witar're,
Witter, f. — = tralie, hek, traliewerk.
giVterartig = tralieachtig, als tralies uitziend, als een hek. Witlerfenfter, 1. = tralievenster. girterNrmig = tralievormig, hek= kast met tralies.
vormig. Wit'terftiyani,
(iit'tertor, 1., :tiir, = traliehek, getraliede deur. Wirtertuert, T. = traliewerk,
hekwerk. Wititerytun, in. = leek.
(Of. ------- &Oen, gulden (gld.).
631acolmnbfrimi) (spr.:. • see ..), ut. = glace
handsehoen.

glacial.
glaciati =
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glaciaal, tot de ijsstreek of 't ijstijdperk behoorend. (Otaciat'Periobe, =
ijsperiode.
- = glacis, borst(OtacW' (spr.: sic), f.
wering.
..to'ren
=
gladiator, zwaard(41abialor, in.
vechter.
= klier.
-,
(4tan'bet,
Maim, in. -eS = glans, luister, schittering,
pracht, praal. (4tan31/firjte, tn. = glans-,
glimborstel. gtiin'3ett, fcW-o. (b.) glanzen,
schitteren, blinken, glimmen; glanzend, glitnmend maken; ift nidjt atte,S Ontb, inaS
gtanat = 't is niet alles goud, wat blinkt.
(4ManAlarbe, in. = glansverf; vernis. (41itn3':
firniL in. = glimmende vernis, glimmende
lak. (4tatt3'neber, m. = polijster, glanzer.
klatergoud. (4tattOnnt:
(4tent3'gotb, f.
mer,
polijsthamer. (41att3lattutt,
=
geglansd katoen, sits, satinet. (4411tVotite,
= glimkool, anthraciet. (43tan3leber, f. =
gevernist leder. (Otattaleittivanb, = gewast linnen. glattalt0 = glansloos, dof; onbekend, nederig. (4tattOuttrt, tn. = glanspunt. glatt3'reir4 = glansrijk, schitterend.
(41amitaffet, m. = geglansd taf. gtanA'bult=
glansvol, glansrijk, schitterend. (41an3luirOje,
= glimwas, glansschoensmeer.
(41(0, f. --eS, Maier = glas (stof en voorwerp);
awei MaS Vet = twee glazen bier; au tief
feben, gurfen = to diep in 't glaasje
ink
nub Nabinen = geencadreerd,
kijken; unter
in orde. atc0lOntir0 = glasachtig.
la. = glaswerk, werk in glas.
artig = glasachtig. 0140'aucte, = glazen
oog, kunstoog; glazig oog; glasoog (eineS
VerbeS). Rti0iiingto = glasoogig, met glasoogen. (440'birne, in. = glanspeer, ijspeer.
(4tat41/1afe, to. = glasblaas(je). (4401/4ifer,
= glasblazer.
=
:bedet,
(iltailIctjtittber, in.; ,baco,
glazen cylinder (gl. buis); gl. dak; gl.deksel.
oita,fer, _?,,, - = glazenmaker. (41aler:
nteljter, nt. = glazerimakersbaas. (4thifer:
Clang, klank, klinken of geluid van glazen. nteeferit = glazen; gtaf erne, Kuge =
glazig of glazen oog. (440'fabett, m. = glas= glasfabriek.
draad. (01(01fabrit,
fenfter, f. = venster met ruiten; raampje;
ruit (van een kast). (41,0'galte, iv. = glasschuim, -zout, -gal. (040'oefrOirr, = glaswerk. (4ta igtocte, to. = glazen klok, stolp.
nt10'griin = glasgroen. Wity$'Imud, f. =
glazen huis, kast, kooi, serre. (41c0Iiiitte,
= glasblazerij. gift** = glasachtig.
fitafie'ren, icOtt). b. = verglazen, vernissen.
ota'fig = glasachtig, glazen. (44101aftett,
= glazen kast, does, vitrine. (441ifiridy,
= morel. (440'fotben, m. = distilleerkolf. (4talorti, nt. = glazen mand, glazenmand. OftWiiirOer, m. glasachtig lichaam
(int Vtuge). (01c0'frant, = glaswinkel,
-kraam, -handel. (4tatiluget, tu. = glazen bol.
glazen lens. (440'mater,
Wad' tinje,
glasschilder. (440'ofett, nt. = glasoven,
tn.
smeltoven. W4014ierte, = glazen, valsche
parel. (44010tatte, = glazen plaat. WW1:
riAre, tn. = glazen buis. (01c0'fattb, nt. =
nand voor de glasbereiding; glaspoeder.
glazen kast, kast voor glasfrbrani,
week.
Waft, in. -es = glans.
glazen tafel, glazen plaat.
(4401afe1, tn.

OtaubeitRampf.

(440'triine, tn. = glasoventraan. (01101iir,
in. = glazen deur. (4t(Wtieget, m. = smeltkroes. 040'tro4fen, m. = droppel glas,
glasoventraan. WI/Wilt/mug, in. = verglaassel, glazuur. (41nfur', --, -en =
glazuur, verglaassel, email. (44011/are, in. =
glaswaar, glaswerk. (04Wwoutb, tu. = glazen
wand. (41011ierf, = glaswerk.
ntatt (grater u. gtatter) = glad: effen, kaal,

onbehaard; vleiend, overredend; ronduit,
rondweg, volkomen, totaal: elite gtatte
een gladde tong; gtatte lBurte
,Bunge
mooie, lieve woorden; g. antiegen = nauw,
precies aan ('t lijf) sluiten; g. abfc4tagen =
gladweg, rondweg afslaan; bie Oeic4icbte ift nod)
g. abgetaufen = nog al vrij goed afgeloopen.
(tatt'beitt, f. = likbeen, polijstbeen. OtaitC,
)13 . = gladheid, glibberigheid. (4tatt'eiL f. =
ijzel; einen fiibren = iem. er in laten
loopen. fliatreifett, Irbil). (b.) = ijzelen.
Otiitt'eifen, f. = polijststaal, bruineerstaal.
atiitlett, frbiu. (4.) = glad maken, glad strijken, uit de vouwen doen; polijsten; g. =
glad worden, zich ontrimpelen, uit de plooien,
uit de rimpels gaan. Oitatler, nt. -S, - =
polijster, bruineerder; polijststok, -staal enz.
of bruineerstok enz. (4tattleite, tn. = zoetvijl. (4tattlieit,
- gladheid. Watt':
likhout, bruineerhout. glatt'ran:
tit/13, f.
big = met gladden rand. (4tattifitteifer,
polijster, gladslijper.
en.
= polijstilstaal,
(41iittlftat-0, m.; :ftein,
(bruineer staal) ; -Steen.
(4tiittluat3e, = polijst-, glansrol. gfatti:
itleg = gladweg, ronduit. qtatt'3iingig =
vleierig, huichelachtig, met (zijn, haar) gladde
tong; babbelachtig. (4tatt'3iinglateit, lv.
flikflooierij, mooie praatjes.
-n = kaal hoofd, kale kruin.
Otati3e, hi.
00'0g = kaalhoofdig. W1at3itopf,
kaalkop.
(4taulle, m. geloof, godsdienst, vast
vertrouwen; ber O. an Oeipenfter = het geloof aan spoken; einem Tiericbte Oitauben fcbenten
od. beimeffen = geloof schenken of hechten
aan; auf Zreu nub tltauben = op goed geloof;
feinen Mauben tnerbfetit = van geloof veranderen; feinen bMauben berteugnen = zijn geloof verzaken; feinem 033tauben entfagen, bout
tPtauben abfatten = afvallig worden; -6u Wet,
Welk geloof
djem Otauben befennen Cie ficb?
belijdt U?
(b.) = gelooven, meenen,
ntentl/en,
denken; idj gtaube eS bir = ik geloof je, ik
geloof het; baS wilt idj g. dat zou ik
meenen; -1+:4 otaube e, au tuiffen = ik meen
het to weten; an Weipenfter g. = aan spoken
gelooven; ict) gtaube einem, feinen torten
ik geloof iem., zijn woorden; er gtaubt fhb
eine inicbtige $erion = hij houdt zich voor...
= af(4itattibent4Ilatifalt, m.; :iinberuttn,
val van het geloof; verandering van geloof.

(4taullet011artnec, to.; :artifet, m.; Alefettitt:
nits, 1. = geloofsilleger; -artikel; -belijdenis
(confessie).
(Otattl/en&ifer, = geloofsijver.gtanliet0:
fejt = vast in 't geloof.
O3taullet011frage, to.; =frei4eit, to.; =aertoffe,
=geloofslikwestie (-zaak); -vrijheid; -genoot.
(4tattibenlgeriebt, j. ; :grunb, in.; :Oeib,

in. = geloofs rechtbank (inquizitie); -greed (of
-beginsel); -held.

(4tastibetotatn4f, 111. = geloof~- of gudsdienst-

OtaitbeitUrieg.
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gteiteu.

strijd. Ofatt ibenerieg nt. = godsdienst- gelijkgezind , eensgezind, medegevoelend ,
oorlog.
gelijkdenkend, zich gelijk blijvend. (gifeirly:
WtaulienCte4re, :Partei, :punft,
netuittt, 1. = evenwicht, balans; im 0. rein =
nt. = geloofsilleer; -partij; -artikel (-punt).
in evenwicht zijn; einem bc0 6). Often =
OtaullenCregel, t13.; :fa*, iv.; :frOtuiir:
tegen iem. opwegen; rit be0 63. Often =
ttter, nt. =geloofsjiregel, -kwestie (of -zaak); elkaar in balans houden.
-dweper.
Ofeilti getuie4tOgage, :tefire, :Pttuft,
OtattibenOtreit, nt. = godsdiensttwist; godsnt. = evenwichtslitoestand; -leer (statica);
dienstig dispuut.
-punt (zwaartepunt).
Wiatt'ben011ftreiter, :treue, tu. ; [:ber:- gleitt'grabig = met gelijke graden; gfeit,
befferung]; :3euge, tn. geloofsilverdediger,
grabige Seefarten platte zeekaarten. gteir4':
-trouw; -hervorming; -martelaar.
giiltig = [van gelijke waarde of beteekenis];
m. = geloofsll- onverschillig, onbeduidend; verstrooid; ift
Wiaulien4113tuang, m.;
dwang; -twist.
mix g. = 't is mij om 't even, 't zelfde, on= glauberzout, zwavelzuur verschillig; g. gegen einen = onverschillig
Otatt'berfat3,
natr on.
voor of tegen iem. (OfelOgiittigfett, in. — =
g f aub' aft = geloofwaardig, geloofelijk.
onverschilligheid, gebrek aan belangstelling.
Wictutv4aftigfeit, in. = geloofwaardigheid.
Ofehtlieit, iv. —, —en = gelijkheid, iden= geloovig, vroom. (Otiitt fbiger, m. titeit. Ofefitlieit03eirtien, I. = gelijkteeken.
— = schuldeischer, crediteur.
Oteirtliang, = gelijkluidendheid, accoord,
lir# (bon Saten) = te gelooven, geloofelijk.
eenheid van toon. gleirirroutnten, ft. (f.)
Wiattb itirVeit, in. = geloofelijkheid, ver- einem. = iem. evenaren, gelijkstaan met (an
trouwbaarheid. gtaubluiirbig = geloofwaardf)igfeitett = in bekwaamheden). gteicirfaurdig; betrouwbaar. 4531flubluitrbigteit,
= fertb= gelijkloopend, evenwijdig. Oteiciricatt,
geloofwaardigheid, betrouwbaarheid.
m. gelijkluidendheid. gielOtautenb
WU). Want. = Oufben, gulden (gld.).
gelijkluidend, eensluidend. g1eisVutar4ett,
glad) gelijk, effen, zelfde; dadelijk, onmid- fcbin. (lj.) = gelijk, effen maken, nivelleeren;
dellijk; al, ofschoon: ein gfeiter tgeg = een ber rbe, bem l rbbobett g. = met den grond
gelijke, effen weg; gfeicbe bringen =
gelijkmaken. Otetc4Ittar4ung, tn. — = gein orde, in 't gelijk brengen; bon gfeicbem lijkmaking, nivelleering. Ofeicfrutat 1. =
itter = van gelijken, denzelfden leeftijd;
evenmaat verhouding, evenredigheid, symmegfeicbe Oriiber, gfeicbe ActOen = gelijke mon- trie. gfeidytttiiffig = gelijkmatig, evenmatig,
niken, gelijke kappen; er ift bunter ber regelmatig. (Otelit'ntetf#Rfeit, tn. = gelijkOfeicbe = hij is altijd dezelfde; 3u gfeiter
matigheid, evenredigheid, regelmatigheid.
8eit = terzelfder tijd; einem g. rein = aan
Oiteie0'titeffer, m. = evenaar, equator. (Melo:
iem. gelijk zijn; gf. unb abnficb = gelijk en mut, m. = kalmte, bedaardheid, koelbloegelijkvormig; bad bfeibt ficb g. = dat blijft
digheid, kalme moed. gletrOnittig = gelijk't zelfde; btO ift, gift mix g. dat is mij
moedig, kalm, bedaard, koelbloedig. Oteir#1:
't zelfde, onverschillig; bad fietjt ibm g. = ntiitigfeit, to. =
gleiOna:
dat is iets van hem, zoo iets kan men van utig = gelijknamig. 4331e1M'namigrett,
hem verwachten; ein Ofeic00 = 'tzelfde;
= gelijknamigheid. Miebt'n10, I.
—re = [beeld, evenbeeld], gelijkenis, parabel;
Ofeit0 mit @feitent bergeften gelijk met
gelijk vergelden; gf. unb gf. gerefft fit gern=
figuur. (iiteiciPtiOrebe, in. = parabel, allegorie. gleic4Inut = als 't ware, om zoo te
soort zoekt soort; fie finb g. aft = even oud;
g. aural-10 = dadelijk bij 't begin; it fontme zeggen; g. atd irate 0 haabr = alsof het waar
ik kom dadelijk, meteen; ift er g. nitt was. gtelcO'fitentlig = gelijkbeenig.
reict, ro ift er bodj grof3mittig = is hij ook al feitig = gelijkzijdig. gielOftelfen, fcbin. (b.)
niet rijk... (Siehe weiter die Zusammen- einen einem anbern = iem. met een ander
gelijkstellen. Cineicirftelfung, in. = gelijksetzungen !).
gieWatterig = van gelijken leeftijd.
stelling. gleitt'ftinttnig = gelijkstemmig,
-soortig. overeenstemmend, gelijkgestemd, eenstemmig.
leicb f artnig; :artig = gelijk
= gelijksoortigheid.
Wiebt'itintmigfeit, = eenstemmigheid,
teirb'artigfeit,
overeenstemming. (Oleirti iftianutung, in. =--gfeWbebeutenb = van 't zelfde belang,
gelijkbeteekenend, zinverwant, synoniem.
gelijke stemming, unison. ate-4441ln, unr.
iem. evenaren, wedijveren
(lj.) 0 einem
gleiOberecOtigt = gelijkgerechtigd; g. rein =
met iem. Weil:41mq, iv. —, —en = vergehetzelfde recht hebben. (41eieWberec4tigung,
= vierkantsvergelijrechtsgelijkheid. WIeFe4e, in. = evening; lijking; quabratifte
[gelijkheid, gewicht]; ctn.). in bie b31. bringen = king. gleitirbiel onverschillig, 't komt er
niet op aan, 't doet er niet toe, om 't even.
in orde brengen.
gleictrWeit = even ver van elkaar verwijderd.
fltehten, ft. (b.) (b gfeite; grit; gtite;
gfeitte! gegfiten) = gelijken, slachten; rein gteitlytuie evenals of, evenals. toddy:
au gfeitt einent $afafte = gelijkt op een toinftig= gelijkhoekig. gleir4luoi0 = evenpaleis; [gt. rtin. = gelijk maken]. (iiteisr4er, wel, toch, niettemin, nochtans. gleirir3eitig =
in. = evenaar, evennachtslijn, equator; gelijktijdig, gelijk; tegelijkertijd. Ofeitfy3ei:
pletter. gtellterlIgejtaft, :ma-fen, :fueife = tigteit, tn. — = gelijktijdigheid.
evenzoo, eveneens, gelijkerwijze, op dezelfde
zie Oeteire.
wijze. gleic41014 = evenzoo, eveneens, op OfeWett, I . —(e)d, —e = parallelogram.
= parallelopipedum.
dezelfde wijze, insgelijks, ook. gfel0fartrig = Oiteijet, nt.
— = gluiper, huichelaar,
gelijkkleurig, van dezelfde kleur. gteidj'f or: otewit er, nt .
twig = van gelijken vorm, gelijkvormig; een- veinzaard, dubbelhartig mensch. OfeWnerer,
—
=
gluiperij,
veinzerij.
ateiO'nerifit =
vormig, eentonig. (OfetiVfijrinigreit, in. — =
gelijkvormigheid, eentonigheid. gfeirlyge: gluiperij, geveinsd.
itituutt = gelijkgestemd, gelijkstemmig; gfel'flen, fcbtu. u. ft. (gfeibe; gtif3 u. sfeif3te;
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u. ofeif3te, gfeille! gegfeif3t
gegfiffen)=
glanzen, schijnen, schitteren, verblinden.
aterfienb = gluiperig, gluipend, geveinsd;
schoonschijnend.
= glijbaan, sullebaan.
(Olcitibaltit,
ft. (f.) (greite; gfitt; glitte; gfeite! geglitten) =
glijden, glippen, glissen, glibberen.
—
gletscher, ijsberg.
Wteffr
m.
—er = lid, lichaamsdeel,
Olieb, I.
geleding; schakel, schalm; gelid; medelid,
lid; e& fdbrt ibm in bie lltteber hij ontstelt
hevig, de schrik slaat hem in zijn leden; bie
Aranfbeit ftedte ibm fcbon fang in ben Otte=
zat hem al lang onder zijn leden;
bern
fiegt mir in affen Ofiebern = al mijn leden
doen me zeer; ik heb 't erg beet; in Weir)
unb Ofieb = in rij en gelid. (011e'berbau,
m. = bouw, samenstel van de leden; zinbouw,
constructie. Wite'bergirljt, = jicht in de
gewrichten. glle'berig = geleed, met geledingen. Wlieiberfette, iv. = schakelketting.
Olie'berfranflnit, iv. = gewrichtsziekte.
glieberlainn = lam in de leden, in de gewrichten, verlamd. O1ieberlii4ntung, =
verlamming. Mie'berntann, nt. = ledepop,
marionnet. glie'bern, fcbiv. (b.) = van leden,
schakels voorzien; aaneenschakelen, indeelen,
schikken.Liebe-0)410e, to. = ledepop,
marionnet. Mile'berret4en, T., : .. fc4nterA, m. =
vliegende jicht, pijn in de leden. Olie'ber=
tiere, $t. = gelede dieren. Ofteibening,
iv. = verbinding, aaneenschakeling. glie'ber=
schakelsgewijze, in geledingen; in
Incite
= kramptrekgelederen. (Wie'berotien,
kingen.
= ledematen.
atietvitnife = in of bij gelederen.
glintinten, ft. (tj.) (icb gtimme; gromm u. gfintinte;
gtOmme
gliminte; glimme! geglommen u.
gegfimmt) = glimmen, smeulen. (Wit/enter,
tn. = glimmer, mika; zwak schijnsel.
Onenterartig = glimmerachtig, mikaachtig.
wlinnnererbe, in. = glimmeraarde. glint':
meth, fcbiu. (ti.) = glimmen, schijnen, flik= sigaar.
keren. Wlintnt'ftenget,
LOtint0f, m. —(e)& billijkheid, redelijkheid,
verschooning, zachtheid, oplettendheid, toegevendheid.] glimpflir4 = zacht, toegevend,
verschoonend.
warp*,—n = glijbaan.
fcwv. (i.) = glijden. =
glad, glibberig; bait Orot ift glitfcbig =
week.
fcbiv. (tj.) = glinsteren, fonkelen,
flonkeren, flonkeren.
ben u. —fe = globe, bol.
m. — u.
—
klokje, belletje, schelWii3dIten, f.
letje , stolpje.
Otoefe, iv. —, —n = klok, bel, uurwerk;
stolp; ballon (ether 2anti3e); ettu. an bie grof3e
0. Wingert = iets aan de groote klok hangen;
er bat tauten gebilrt, ivei13 abet nicbt Ivo bie
Ofocren bangen = hij heeft de klok hooren
luiden, maar weet niet, waar de klepel hangt;
Tec klokslag zes; ift Me 63.? =
hoe laat is het? Oloclenblunte, = klokje,
campanula. gloclenfOrntig = klokvormig.
Oloclenilgelliiute, T.; =geläute,
m. = klok Ilkekamer (-kestoel); -gelui (-spel);
-kegieter.
MoclettlIgut,
=41110, 1 . ; =flung, m. =
-ketoren (-kekamer); -gelui.
03toefengli34pet, m.; :Ginter, m.; :mantel,
m.
klokliklepel, -luider; -mantel.

m.; 4c4inengel, m.;
f. = kloklislag; -zwengel; -ketouw.
Mloclenfpeife, iv. = klokspijs. (Woefen:
f. = klokkenspel.
Ofuelenliftrang, m.; =ftttbe,
=ftn4f,
=
klokke ll touw ; -kamer ; -steel.
Olocifettlitaufe, iv.; :turns, m.; =ton, m.;
iv. = klokkelldoop, -toren; -toon;
-wijding.
Oloe'ren3ng, m. = schelkoord, schelknop,
-trekker; klokketouw; gebel, klinken van de
— = klokje, belletje,
bel.
f.
schelletje, stolpje. Oliktner,
—=
klokkenist.
= gloria (een lofzang).
(ilo'ria, f.
Olo'rie, iv. — = glorie, roem, glans; stralenkrans, nimbus. (Olo grienfttein, m. = glorie,
stralenkrans; invloed, aanzien. 031oriftfation',
—, —en = verheerlijking. glorifiAie'ren,
fcbiro. (tj.) = verheerlijken, hemelhoog verheffen. (Otoriole, iv. —, —n = heiligenkrans.
glor'reitt = glorierijk. = roemwaardig.
63toffar', 1. —(e)d, —e u. —fen = glossarium.
finorfe, —n = glosse, rand- of kantteekening, Ofoffen macben = aan- of opmerkingen maken.
[gloiften, Tobin. (tj.) (oberb.) = glimmen, schitteren, gloeien].
Olotrauge, 1. = koeienoog, kalfsoog, groot
uitpuilend oog. glot'Aen, fttiv. (tj.) = de
oogen openspalken, met wijde oogen staan
gapen.
gluOfen, glutV3en, zie gfuctfen. glint ! =
klokklok!
—(e) = geluk, voorspoed, fortuin;
baben = gelukkig zijn;
lane On
= bij
fagen = van geluk spreken; aunt
geluk, gelukkig(erwijze), toevallig; tum gri513tett
= tot overmaat van geluk; einem aunt
Oeburthtag, aunt neuen jc abre iviinfcben =
iem. met zijn verjaardag, met .. geluk wenauf
schen; auf gut W. = op goed geluk;
(ben eeg)! O. au! = veel geluk, vaarwel,
het ga u goed! aver bat fiat, f iitjrt bie
Oraut beim = de gelukkige wint het, zonder
geluk vaart niem. wel, of men moet maar
gelukkig wezen; feitt berfucben, ntacben =
zijn fortuin beproeven, maken; jeber ift eine t
Otitcr6 Scbmieb = ieder is de bewerker van
= de
zijn eigen fortuin; ber Zumme bat
gekken krijgen de kaart.
—n = klokhen, kloek. ginclen,
Wiucle, iv.
fcbiv. (b.) = klokken, kakelen, kloeken.
ofileren, 1cbiev. (1.) = gelukken, lukken.
= klokhen, kloek.
Witicrlienne,
atilt/11M = gelukkig, voorspoedig, gunstig;
bat Officrlicbe Krabien = Gelukkig Arabie.
fii trumertutife = gelukkigerwijze, gelukkig.
Walla% m. = speelbal van de fortuin.
m. = geluksbode. (WiitWbut=
fitaft, = gelukstijding, goede tijding.
Oiliin'bube, iv. = loterijkantoor.
fella = gelukzalig, zalig, gelukkig.
feligfeit, iv. — = gelukzaligheid, zaligheid.
gfurrfen, = klokken, kloeken, kakelen.
= geluk, gelukje, gelukkig
OliitWfalif,
geval.
= geluksgodin.
1. = aardsch goed, rijkdom.
= avonturier, gelukzoeker.
OiliittOdger,
= geluksIlkind,
1331iitO'llitub, T.; 4,1113,
-vogel.
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WliidWrab, = rad van fortuin, van avontuur ; speelbank, roulette. (OltitWritter, in. =
gelukzoeker, avonturier. (OtiitUfpicl, 1. =
kansspel, hazardspel. (OliiMftern,
=
gelukkig gesternte. OfiliWftitntle,
=
gelukkig uur. (41iieWtag, = geluksdag.
WItinstoPf, nt. = lotbus, geluksbeker; in
ben O. greifen = loten. (iiiiidwuinftanbe,
$1. = gelukkige omstandigheden, fortuin.
OlticO'bogel, m. = geluksvogel.
m. = ingebeeld geluk. (43iii(Witiertfei,
m. = wisseling van het geluk, v. h. lot.
OititeN'Itntrf, m. = gelukkige worp.
tounf
m. = gelukwensch, felicitatie.
(431iiittriiittiltungOr4reibeit,
= felicitatiebrief.
While, iv. (oberb.)
—n = speld.
fchiv. (h.) = gloeien, gloeiend maken,
gl. worden; rood worden, blozen; branden;
bin Born g. = van toorn gloeien, branden;
bie Viugett g. ihm = zijn oogen branden.
ofilienb =gloeiend, rood, brandend beet.
Miiirfeuer, = gloed, gloeivuur.
COltifyllbrenner, m.; :lampe,
1. --=
gloei II brander; -lamp ; -licht.
(4fiwofen,
= gloeioven, gloeiingsoven.
Wthirftrutittif,
= gloeikousje. Ofiltrtuein,
m. = warme wijn, kruidenwijn, bisschop.
m.; :Initrutchen, = glimworm.
gluiPift#, glupfrO = gluiperig, geniepig,
valsch, raar.
—, —en = gloed, vuurgloed, hitte,
(43M,
vuur, brand. glurrot = gloedrood, vuurrood.
1. —(e) = glycerine.
= gesneden steenen. WfWtif,
WIWten,
— = steensnijkunst. (S3tliPtot4er, —,
—en = glyptotheek, muzeum van gesneden
steenen of beeldhouwwerken.
Ona`be, iv.
—n
genade, goedertierenheld, gunst, goedheid, gratie; abnig bon Ootte?,
Onaben
koning bij de gratie Gods; her
einem
finben = bij iem. genade vinden;
bei einem in O. ftetjen = in de gunst staan;
einen ivieber
Onaben aufnehmen = iem.
weer in genade opnemen; rich auf
unb
lingnabe ergeben
zich op genade en ongenade overgeven;
fiir Recht ergehen taffen=
genade voor recht laten gelden;
Ottaben =
Uw Hoogheid. gna'bett, fchiv. (h.) = genade
bewijzen, genadig zijn; nun gnabe Oott =
nu zij God ons genadig, nu wordt het kwaad.
Wttaibenbevigung, iv. = genade-, gunstbewijs. Otta'benbitb, f. = wonderdoend
heiligenbeeld.
Ona'benlbrief, m.; :brut, f.; globe,
=
genadellbrief; -brood; -gift.
Ona'benfrift, = termijn van uitstel (van
betaling, veroordeeling e. d.). Wnaibengebalt,
f. = pensioen, jaargeld. (ilna'bengefitent,
= genadegift, gratificatie. (Sina'bengefult,
f. verzoek om gratie (einxeichen = indienen).
(43naibenia4r, 1. = jaar van vrijdom; jubeljaar, jaar van gratie.
Ona'bettIllolpt, m.; :mittet, = genadeIlloon,
-middel.
gitti'beitreitO = rijk in genade, genadig,
genaderijk. (Ona tbenfolb, nt. = pensioen.
Wita'benftofb m. = genadestoot, -slag.
Wna'benberlyifmng, iv. = toezegging van
gratie. Ona'bentuatit, = genadekeus,
predestinatie. (Ona'benaett, iv. = Onabenfrift.
= genadig, goedertieren, toegevend,
minzaam; gniibiger ferr = Weledele Beer,

Oolbregen.

Mijnheer; bie Oniibige (arau) = Mevrotimv,
meine Onabige ! Mevrouvv ! er ift g. &limn=
gefommen = hij is er genadig (vrij goed) afgekomen. gna'biglicb = genadig(lijk).
= gneis (een gesternte).
63neW,
[anibibern, fchiv. (h.) = giechelen.]
(4nOnt, nt. —en, --en = gnoom, kabouter,
aardmannetje, berggeest.
—, —n = gnome, spreuk, zin651ttilite,
spreuk. (sino'ntifer, m. — = schrijver
van spreuken. gni:Outfit = gnomisch, in
spreukvorm; gnontifcher Zichter = spreukendichter.
— = gnoe, een soort antiloop.
Omit, f.
= gobelijn.
Mobelitt s,
Moclet(ljaint), nt. = haantje kukeleku; haan.
=
goud;
im Ootbe fiten= heel
Wolb, f.
rijk zijn; etiv. mit 6. aufiviigett = tegen goud
ift nidjt atte
opwegen of betalen;
itia.4
granat = 't is Met alles goud, wat blinkt.
Wolb'llaber, iv.; :abler m.; tamer,
:Wel, iv. = goudliader, -adelaar (in de
wapenkunde); -vink; -meerl.
Woltrapfet, nt. = liefdesappel, tomaat.
= goudsmidswerk.
arbeit,
=bergttiert,
:bane,
Molb s aufliifung,
f. = goudlloplossing, -staaf; -mijn.
Wolb'llbliittitett, 1.; :bled, f.; : p lume, to. =
goud ll blaadje ; -blik ; -sbloem.
(43olb' borte, iv.; :bra*, m. = goudil galon;
-draad.
gol'ben = gouden, gulden; bad gotbene Beit=
atter = de gulden of gouden eeuw; einem
gotbene F8erge berf)irechen iem. gouden
bergen beloven; bc0 gotbene Wief3 = bet
gulden en het gouden Vlies; gotbene Reger =
gulden regel; gotbene Bahr = guldengetal.
Molb'erA, f. = gouderts. Woib i faben, nt. =
= goudkleur.
gouden draad. Wolblarbe,
golb'farb Il en (od. :ig) = goudkleurig.
=
fafan, m. = goudfazant. (g olb'finger,
ringvinger.
0 0tb i llft frO, at ; =tiffber, :fff*ret, =
goud!ivisch; -visscher (-wasscher); -visscherij
(-wasscherij).
m. =
Wolblflimmer (glitter), m. ;
goud loovertje ; -vos (of geeltje).
Wolb'getialt, at. = goudgehalte; karaat.
golb i gelb = goudgeel. golb'gelortt = met
blonde krullen, blondharig. (Oolb'gefitirr,
1. = gouden vaatwerk.
Wolbi llgetviMt, 1.; :gin!, In.; :glimmer, in. =
goudligewicht ; -dorst; -glimmer.
Wolb'grube, iv. = goudmijn. (Oolb'gruttb,
nt. = gouden grond. (Oolb'gulben, m. =
goudgulden. = goudhoudend.
WoIblianbei, tn. = goudhandel. Rama =
gouden, gulden, heerlijk, lieflijk, lief. Wow.:
junge, nt. = lieve jongen. (4olblitfer, nt. =
nt. = goudkiezel,
goudkever.
-zand. (Oolblinb,
= heerlijk kind, lieveling. (Oolb illumPen, m. = goudklomp. wow.:
= goudkorrel. (Oolblrotte, iv. =
torn,
gouden kroon.
Woltatifte, iv. = Goudkust. (Ootblalf, =
goudlak, -vernis; nagelbloem. (Oolbileifte,
iv. = gouden lijst. (4olblitaMer, m. = goudmaker, alchimist. (43olbintiin3e, YD. = gouden
munt. (Oolb'platte, iv. = plaat goud, gouden
plaat.(i3olb'pliitter, in. = goudpletter.
= onderzoek v. h. goud, toets.
Probe,
= ringeling; gouden rand.
Molb'ranb,
goudregen; goudenregen.
Wolb'regen, m.
16*
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gotb'reir0 = goudrijk, rijk aangoud. WOW:
ring,m.=goudenring.Wolb'fanb,in.=goudzand; stofgoud. Wolb s fe4aunt,
goudschuim,
= goudzuiveraar.
bladgoud. Wolb'fitelber,
Wolb'fr4eibetuaffer, 1. koningswater.
Wolb'fitntieb,m. =goudsmid.Ootb'fripnuct,
nt. = gouden tooi, versiersel.
= vergulde snede, verguld op snede.
Wolb'fPittner, m. = goudspinner. Wo
ftattb, m. = goudstof. Wall)
m. =
goudborduurder.1bl-toff, = goudstof,
brokaat, goudlaken. gotbilreifig = met
gouden strepen.
1.; : treffc, tv.; :Waren, 43t . =
goudilstuk; -galon ; -waren.
= goudschaal; feine Uorte auf
Wolbluage,
regen = zijn woorden wikken en wegen,
bie
op een goudschaaltje wegen. (i3olbluii0rung,
to. = gouden standaard. m. =
goudwasscher. Wolbluaffer, 1. = goudwater.
Wolbluirrer, m. = brokaatwever. Ootty:
thotf, m. = jakhals.
Wolf, nt. —(eA —e = golf, bocht. Wolfftront,
golfstroom.
m.
Wo1'gat4a, 1. = Golgotha.
—n = gondel, luchtbalschuitje.
Won'bet,
Won'belfiikrer,
Wonbetier', Wonbo:
—e = gondelier.
tier', m.
—(),
u.
Wonfalonie're,
nieri =
baanderheer.
giittlten, fcbiv. (h.) = gunnen, niet naijverig
zijn, [toestaan, vergunnen]. Wihtiner, nt.
— beschermer, patroon, bevorderaar, voor— = bescherstander. Wiin'nerfitaft,
ming, patronaat.
— = hefboomtoestel, soort
Wij'Pet, m.
van kaapstander.
—n, —n
Hooglander uit de
Woralc,
westel. Karpathen.
goribifc4: ben gorbifchen Knoten 3erhaiten,
Olen= den Gordiaanschen knoop doorhakken,
losmaken.
Worgo'nen, $t. Gorgonen, drie vrouwelijke
monsters.
gorilla.
m.
in. —6, —e;
iv. —, —en =
kleine vlag aan de boegspriet van oorlogs—, --n =
schepen. Wo'frte, Wu'frtie,
(munbartt.) mond. Wo'frtjet, 1.
—=
monclje, kus.
—n = een soort witbier (in
Wo'fe,
Leipzig).
—n = straat, goot, steenen goot,
Worfe,
waterloozing. Worfenftein, nt. = gootsteen.
Gotisch.
Wole, nt. —n, —n = Got. go'tifr4
(Motitanb, f. = Gotland.
Woe'ttie, m. = Goethe. Woe'tbefc4, Woe':
t4ifr4 = van Goethe. goettiefrO, goe't4ifc0=
volgens de manier v. Goethe.
Oiitter = God; O. fei bane! =
Wott, in.
om godswil;
Goddank! unt (lotted Witten
bei O.! = bij God! er tart ben fieben
rinse guten Mann fefit = hij bekommert zich
om niets, laat Gods water over Gods land
loopen. nott'iiiptfir4 = godgelijk. Wott':
Citintirtfteit, iv. = godgelijkheid, goddelijkheid. gott'begeiftert = door God bezield.
ott'begnabet = door God begenadigd.
afgodsbeeld, godenbeeld.
Wiitlerbote, = bode der goden. gotti:
ergeben = berustend in, vertrouwend op
berusting in
God. Woifergebenbeit, rv.
God, Godsvertrouwen. Wi5tlerfunte, m. =

3taber.

goddelijke vonk, sprank. Obts tergeftatt, =
godengestalte. aiit s terci feitt = gelijk (aan)
de goden, goddelijk.
nt. =
WOrterillebre,
:matO, 1.;
godenilleer; -maal; -verblijf.
:Wife, iv. = godenlizoon;
OatiterlIfoim
-spijs (ambrozijn).
Wiit'terfOrurii, m. = godsspraak.
iv. = goden 11 drank
Wiititer trans, m.;
(nectar); -wereld.
Wotle&trter, m. = godsakker, kerkhof, begraafplaats. (Ootle#bienft, m. = godsdienst.
gotleMenftilit = wat den godsdienst betreft, godsdienst...
Wotita.$11friebe, m.; :furl*, iv. = gods II vrede ;
-vrucht (vroomheid).
gots te0iirri4tig = godsvruchtig, godvreezend,
vroom. WotleOgabe, = godsgave, godsgeschenk. WotleOelefirtgit, :gelebrfant:
= godgeleerdheid. ortesIgetebrter,
felt,
m. = godgeleerde.
1. = godsilgericht
WotleClgerirOt, f.;
(-oordeel); -huis (tempel, kerk).
Woti teRaften, m. = kerkekas, kerkbus.
Wotle&iifterer, m. = godslasteraar, heiligschenner. gotiteMfterttit = godslasterlijk.
Woti te4lkifterung, godslastering, heiligschennis. Wotlegeugner,m.=godlooche= godnaar, atheist. Wotle&eugnuttg,
loochening, atheisme. WorteNolpt, m. =
godsloon. m. = avondmaalstafel. Wotlebere4rung, iv. = godsvereering, aanbidding. Wott'frieb, m. = Godfried.
Wott'gefiiltig = godgevallig, Gode welge—, —en = godheid,
vallig. Wott'Oeit,
iv. —, —nen = godin,
godgelijkheid.
= goddelijk, van God; hoog,
godes.
verheven. Wttlittreit, — = goddelijkheid. gottlob'! = godlof! goddank ! gott':
IDS = goddeloos, slecht, ontaard; bie Gotttofen befommen bie 92eige = het grondsop is
voor de goddeloozen. Wotts tofigreit, —,
—en = goddeloosheid, slechtheid, ontaardheid.
WottInenfit, m. = Godmensch. Wottfei:
nt. = duivel, satan. nottlelig =
godzalig, vroom, devoot. Mottletigfeit, iv. =
godzaligheid, vroomheid, devotie. gott'ber:
geffett = godvergeten, goddeloos, ontaard.
ott'bertaffen= van God verlaten, vervloekt.
;AV, m. —n, —n = afgod, afgodsbeeld.
f. = afgodsbeeld. Wiit'aettbie:
ner, nt. = afgodendienaar.
m., :offer, f.; :priefter,
:tentpet, m. = afgodenlidienst, -offer; -priester; -tempel.
Woubernan'te, (spr.: goe..), iv. —, —n =
goevernante. Woubernan'tenftette iv. =
betrekking van goevernante. Wouberneur',
—e
m.
goeverneur.
(43rab, f. —6, Obriiber graf, groeve; iibertiinchte Oraber = gepleisterde graven; 5it
Orabe tragen = ten grave dragen; Orabe =
grafwaarts; fiber bat hinatO = tot aan
gene zijde van het graf; er fteht mit einent
ue int Orabe = hij staat met den eenen
voet in 't graf.
Wra'bett, lit. Oriiben sloot, gracht.
gra'ben, ft. (h.) (bit grdbft, er grabt, grub;
grithe; grave! gegraben) = graven, uitgraven;
graveeren; ever anbern eine Orube grat, Wit
wie een kuil graaft voor een
fetbft hinein
ander, valt er zelf in. Wrii'ber, nt.
—=
graver, spitter, doodgraver, mijnwerker.
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:ianb,
WralleCbtinfet, f.; mac0t,
donkerheid (of duister:ftitte
:rit0e,
nis), nacht, rand, rust, stilte van het graf.
= grafstern. (Oratvge:
WraitleOttutnte,
bante, nt. = grafgedachte. Wrab'getiinte,
= begrafenisgelui, doodsklok.
nt. = grafilgewelf;
Wrablgettiiithe, f.;
-heuvel.
=
teraardebestelling,
beOirablegung,
grafenis, gratlegging.
= grafillied, -teeken
(Ora,'
f.; mat,
(-monument).
Wrall'utele1, nt. = graveerijzer, graveerstift.
= grafzuil.
Wrablaute,
schop; spade.
Wrati'llfaufet, W.; :fcOff,
= grafschrift. Orabitatte,
Orabl jrift,
= begraafplaats. Wrabltein, nt. = gralsteen, zerk. (OrabltirOet, m. = graveerijzer,
-stift. (iirab s turli, f. = doodskleed, lijkkleed.
arac'tten, q3t.: bie beiben = de beide
Gracchen.
Wrastt, Iv. —, — en = gracht.
Grab, nt. —(e)4, —e = graad; 10 O. fiber od. unter
tuft = 10 graden boven (onder) 0; in Orabe
abteiten = in graden verdeelen; he bikbiten
Wrabe = in den hoogsten graad, in de hoogste
mate; ein afabentifd)er = een akademische
graad.
graadWrablabteitung, :einteitung, iv.
verdeeling. grabalint = trapsgewijze. (Ora:
bation', —, —en = gradatie, trappen
van vergelijking. (grab'bonen, nt. = graadboog.
= weefsel.
m.
Wrabier'etfett, f. = gradeerijzer. grabie'ren,
fcbtv. (b.) = verhoogen (rang of salaris); de
verdamping (bij de zoutbereiding) doen plaats
hebben, gradeeren.
m.; :ofen, m.,
Oirabier'114au, T . ;
:Wert f. = verdampings- of gradeerlihuis;
haard; -oven; -gebouw (of -werk).
= verdeelde schaal.
Wrab'tetter,
= graadmeter. Wrabinteffung,
nteff er,
graadmeting, graadverdeeling.
Iv.
Wrabitat', f. —4, —e u. „Hen = trappenzang;
gezangboek. grabuett' = trapsgewijze. gra:
bute'ren, fd)tv. (b.) gradueeren, een greed
toekennen; in graden verdeelen. grabluetje =
trapsgewijze, bij graden.
Graf, in. —en, —en = graaf.
Oirerfenllbattr, W.; :frolic, Iv.; :ftantt, in. =
gravenbank (in den Rijksdag); -kroon ; -stand.
63ralentag, m. = vergadering der rijksgraven. Oralentitet, m. = graventitel.
Wrii'fin, Yu. —, —nen = gravin. 00144 =
grafelijk, graven..., gravinnen...
—, —en = graafschap.
Wraffitaft,
(Oral, nt. —(e)?, = graal.
Wain, m. —(e) verdriet, hartzeer, kommer. gram: einent g. rein = boos, nijdig op,
vertoornd tegen, afkeerig van iem. zijn.
nriiinteht, fcbm. (b.) = verdrietig, wrevelig,
knorrig zijn. graltteit, fcbro. (b.): ba4 Toff midj
tvenig g. = daar trek ik me niet veel van
aan; 1ir4 gr. = kniezen, treuren; ficb au 'obe
g. = zich dood kniezen. grant'erffiltt = erg
verdrietig, bedroefd. grant'firb = kniezerig,
= ververdrietig, gemelijk.
drietelijkheid, gemelijkheid, knorrigheid.
(ljramm, f. —(e)4, —e = gram.
—, —en = grammatica,
Orautntalif,
spraakkunst, -leer. grantmatitaitifrii = gram— = grammaticaal. Wrantutaliter,

43vOlviuN,.

maticus, spraakkunstige. gratnntalifc4
—=
grammaticaal. Wrantntatotogie,
grammatologie.
= korrel, grein.
Oran, f. U. nt. — (e).?, ,
- (e)?., --e u.
= garnaal,
(43ranat',
krab.
granaatsteen,
IL Oranat', in. —(e) —e
bloedsteen. (iiranat'aPfel, nt. = granaatappel. Wranale, Iv. —, = granaatappel;
granaat(kogel), springkogel. (4ra-flatlet:a-,
nt. = pit van den granaatappel. (Oranat':
fitnur, Iv. = snoer van granaatsteenen.
Mrattat'fOritter, = splinter van een
granaat. Wranat'ftein, in. = granaatsteen.
Wranarboget, m. = granaatvink, Braziliaansche vink.
Oiranb, m. —(e)4 = kiezelzand, grind, kiezel;
wrevel, gemelij kheid.
Oran'be, m. —n, —n = grande (Spaansch).
Oiranbe3'3a, = grandezza, grootheid,
waardigheid.
gran'biftt = kiezelachtig. gran'big = kiezelig, grinterig; gemelijk.
granb-W' = grandioos, grootsch.
granietren, fdPv. (b.) = greineeren, korrelen,
tot korrels maken.
Wranit', nt. —(e)4, —e = graniet. grattit':
arttg granietachtig. arantiten = granieten.
Wranit'fetfen, nt. = granietrots.
= granieten zuil.
Mute,
—n = stekel, haar van een aar.
Wran'ne, Iv.
—=
—e ; Orattifen,
[Grano, m.
scheepssnavel].
granutte'ren, fcbtv. (b.) = korrelen, granuleeren. granttIOW = granuleus, korrelig.
gralAifit = grafisch.
—e = grafiet, potlooderts.
Wrapijit', m.
Wrap', zie krapp.
graPlen, fcb Iv. (b.) (norbb.) = grijpen, grabbelen.
Graf er = gras; ink Ch. beitett
63ret, f.
ivacbfett
in 't zand bijten; er biirt
hij houdt zich voor bijzonder verstandig; ee,
ift fcbon baritber gelvacbfen = er is al gra.;
over gegroeid, 't is al lang vergeten. grab':
attttidj = grasachtig. Wratvanger, at. =
grasveld, weide. (OrtWart, iv. = grassoort.
=
arcWartig = grasachtig. (011Wilant,
zodenbank.
WreWlItioben, at. ; :butter, Iv. = grasil grond ;
-boter.
gra'fen, fcbtu. (b.) = grazen, weiden; grasmaaien; ber Wnfer graft = scheurt langs den
grond. ($ira'fer, nt. — = grasmaaier.
ardferel', iv. —, —en = grasmaaierij; weiland.
(OrcO'ffett, m. grasperk, -veld. (Ira':
freffeitb = grasetend. WwWfrofit, in. =
groene kikvorsch. (Ora'fntter, f. = groenvoe(de)r. OrasYgarten, m. =-. afgesloten
weide.gr(O'griin=grasgroen.(Or04)0fett,
m. = grashop.(iiraliiipfer, = sprinkhaan.
gra'fittt = grasachtig. gralig grazig, begraasd, grasrijk. (OrfO intiide, iv. = bastaardnachtegaal. 03r(Wpiatf, m. = grasperk. gra4':
grasrijk, grazig.
veld)
[graft, zie
graffie'ren, fcbtu. (b.) =
woeden, heerschen (bon aranfbeiten).
140 = vreeselijk, afschuwelijk, afgrijselijk,
gruwelijk, akelig. OiriifOirtifeit, Iv. —, —en =
afschuwelijkheid, afgrijselijkheid, gruwel.
= groene specht. Ciraoliitt
(OrcWfPert)t,
= grasperk, -veld. (iiraifung, Iv. —
= gruen,
't grasmaaien. (i3ratuitc0",
grasgewas.
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Orat, m. —(e)?, — e = kam, rug (eitteserge?);
draad (eine 1effer?,). Wriiite, —, --tt =
graat (ein6 atfcbe).
dankgebed; gelien
Wratiati, 1.
— = gratias:
schenk, fooi.
f.
dankzegging, -gebed. (4ratifiration',
—en = gratificatie, toelage. gratifiAieiren,
fcbin. (b.) = vergoeden.
= graterig.
grall4 = gratis. Wrali4fieltage, iv. = gratis
bijvoegsel.
grat'fdyn, fcbin. (b.) = wijdbeens loopen.
=e = gems, klipgeit.
aratlter, 1.
Wratitlant', 10. —en, —en = gelukwenscher.
Wratufationi , in.—, —en = gelukwensch(ing),
felicitatie. Oratulation4 i frOreiben, 1. = brief
van gelukwensching, felicitatiebrief. grate:
fie'ren, fcbtv. (b.) (einem au etiv.) = gelukwenschen, feliciteeren (iem. met iets).
gran = grijs, grauw; bie graue P3oraeit = de
grijze voortijd; ficb feine grauen ,f)aare fiber
ettu. inacbfen faffen zich iets niet erg aantrekken ; graue Obtute = grauwbroeders,
Franciscaner monniken. Watt, f. — = grauw,
grijs; W. in W. melee = grauw-in-grauw
= grauwbaard,
schilderen. Oran'flart,
= met grijzen baard,
grijskop.
grijsgebaard.
Wraubiinblen, 1. = Grauwbunderland.
gran'en, fcbtn. (b.) = [grijs worden]; grauwen,
dagen; ber Jtorgen grant = de morgen
grauwt, daagt; stir grout nor eau. = ik
huiver, ijs, ril, gruw voor, van jets. Wrau'en,
= grauwen, dagen; afgrijzen, huivef.
ring, ijzing. nrau'en II errenenb, :Oft, :boll =
huiveringwekkend, ijzingwekkend, afgrijselijk.
gran'griin grijsgroen. OlrauloOf, nt. =
grijskop. n1311,141) = grijsachtig, grijzig;
vreesachtig; vreesverwekkend, akelig. gran':
'fit = grijsachtig, grijzig, ook = grauticb.
grijze mees.
Mraulneife,
Wran'tie, in. —, —n gepelde gerst, geparelde gerst; fijne hagel. nrau'Oetn, fcbin.
(0.) = hagelen.
Wrait'Pela, nt. = grauwtje (eiel, kat e. d.).
O3rau'Oentnii4te, iv. = pelmolen. (gran'pen=
frljteim, nt. = gersteslemp. Wrou'oenfitope,
= gerstesoep. Oraulrner,
—=
hij, die in gepelde gerst doet.
puin , gruis.
I. WratO,
= verschrikking, ontsteltenis,
(rai n , nt.
verschrikkelijk, naar,
akeligheid. grain
akelig. nrau'fant wreed, wreedaardig,
onmeedoogend, gruwelijk, verschrikkelijk,
buitensporig. Wratriandeit, So. --, —en =
wreedheid. barbaarschheid.
nraulitedig = grijsgevlekt, gespikkeld.
Wrau'friyinunel, tn. = schimmel.
graulen, fcbiv. (b.): mfr. (auch mid)) grauft
ilc word akelig, ik ril, ik huiver. Oraujen, f.
huivering, afgrijzen. nraujenerrenenb,
gremlin = huiveringwekkend, ijzingwekkend,
afgrijselijk, akelig.
= puin, gruis.
Wraufr, to.
Oraulter, = grauwtje. (Oraulvade, =
grauwwakke. Wraultierf, = pelswerk, bont.
Wrabenri, nt. —(e),—e=graveur. nrabie'ren,
le*. (b.) = graveeren; bezwaren, belasten.
Wrabierlunit, iv. = graveerkunst.
63ratittiir, tn. — = deftigheid, statigheid.
Wrabitation', In. — = zwaartekracht.
deftig, statig. nrnbitie'ren,
nrabitalifit
fciPu - (ti.)

Greta,

63ra'3ie, —n Gratie, gratie, lieflijkheid, aanvalligheid, bevalligheid. gra3iO4' =lief, bevallig, gratieus.
Gregorius. grenoria'niff4 =
Wrenor',
Gregoriaansch.
(e),?, it. —en, —e(n) = Grijp, gi
Oireir,
fioen, condor. greif'bar = grijpbaar, te
grijpen, tastbaar.
grafen, ft. (0.) (id) greife; griff ; griffe; greife!
gegriffen) = grijpen, pakken, vatten ; tict ift mit
Vinben au g. = dat is duidelijk, tastbaar;
43fa4 g. = voet vatten, grond winnen; einee
g. = gevangen nemen; nacb bent lute, bent
Scbatten g. = naar zijn hoed, de schaduw
grijpen (om ze te vangen); au ben Saffett,
ber weber g. = naar de wapens, de pen
grijpen ze te gebruiken); au get-tiff-fen
Vittern g. = zekere middelen te baat nemen;
einem enter bie %rule, g. = iem. steunen,
helpen; faffcb, febf g. verkeerd, mi s
grijpen; au bocb g. = overdrijven; in feinen
eigenen Oufen g. = in zijn eigen boezem
om zich heen grijpen,
grijpen; um fict g.
terrein winnen.
grei'nen, fcbin. (1).) = grienen, huilen.
Tier,
— = griener, huilebalk ; t berbarb
= E. de twistzoeker.
ber
Oreit4, —e = oud man, grijsaard.
nrei4 = oud, grijs, grauw. OreVienatter,
f. = ouderdom, hooge leeftijd. nrefen4aft =
den ouderdom, den grijsaard eigen, ouderdoms..
—, —nen = oude, grijze vrouw.
(irei'fin,
— = kleinhandelaar, grutter,
Wrei4ler, nt.
kruidenier.
gra (non ber Stinune, non Zi3nen, 2iitt,
aarben) = schril, scherp, hard, doordringend,
schel, schreeuwend, bont.
Oreirbeit, iv. — = schrilheid, scherpte, hardheid, bontheid.
Wrenctbiers, --(e)?, —e = grenadier. Wrenn:
bi'ne, iv. — = grenadine (halfzijde; een soort
limonade).
—=
Oren'bef, Oren'net, Wrin ibet,
ploegboom.
Orem'auffeixr, nt. = grens-, tolbeambte.
= grensbeek.
Wrcit3'batt
Oren3'llbefeftinung, to.; zbericOtinung, to. ;
:lieftrOtinung, iv. = grensliversterking; -rageling; -inspectie (-schouw).
Oren'ae, —n = grens; bie Orensen
erineitern = de grenzen uitzetten; Fein &Irgei5
fennt Nine Wrettaen zijn eerzucht kent geen
palen; einer Sacbe Wrenaen f4en aan een
zaak paal en perk stellen. nren'3en, Tobin.
(1).) = grenzen, belenden, nabijkomen, naderen
(an mit Ace.). nren'3ento = grenzenloos,
onbegrensd, eindeloos, verbazend, uiterst.
Wren3lfeftung, tu.; .1Ittfb in. ; =gott, in. —
grensilvesting; -rivier; -god.
:Jager,
-,rette, iv. =
Wren3'llnratien,
grensll gracht ; -beambte; -keten (cordon).
Oren 'lllittie, So.; :mart W.; :matter, tn.;
zOfatjt, m. = grensillijn, -scheiding; -muur;
-paal.
orenvebeibe,
= grens, limiet. (Oren3'r= grensbepaling, -regeting.
fMeibung,
O3ren3lVerre, iv. = sluiting, afsluiting v. d.
grenzen. Wreuvteilt, ut. grenssteen, -pool.
= oneenigheid, verWren3lireitinteit,
schil over de grenzen. (iiirena'3eiMen, f.
grenspaal, -steep , -teeken.
Griet,
Wret'etjen, f. = Grietje.
iv.
Greta, Grietje.
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(Oreu'et, in. = gruwel, afschuw, wreedheid. (Oreu'ettat, iv. = gruweldaad, afschuwelijke daad. nreu'efbott, greulir4 = gruwelij k , afschuwelij k.
kaan (uitgebraden
—n
(Orielle, iv.
stukje vet).
—e = klokhuis.
(Orieb0, nt.
Griek. Wrielfyittanb,
—n,
(Oriel*,
f. = Griekenland. Wrieltentuut, f.
=
hellenisme. grie'clyifr4 = Grieksch, Helleensch.
—e = brompot, brom(3rie04rant, m.
beer, knorrepot, kniesoor. griagriintig,
= brommerig, kniezerig, knorrig.
—e = grof zand, gruis; gries(Oriefi, m.
(meel); graveel, steengruis. (Orietintetit, f. =--griesmeel. (3riefrfuO)ae, to. = griesmeelsoep.
wapenkoning, kamprechter.
ariefrivart,
(Oriff, nt. —(e), —e = greep : handgreep;
handvat, gevest, hengsel; klauw (einen Meat),
VogeN); handvol; einen fatfcben O. tun = een
verkeerde noot aanslaan; (einen 3:tir) knop;
Oriffe macben = handgrepen maken; er bat
fin= hij heeft er den slag van; etiv.
am O. fennen = iets op 't gevoel kennen.
f. = aanwijzing voor de vingerzetting. (3)riff'brett, 1. = hals (einer Ziotine):
toetsenbord, claviatuur.
— = griffel; stift, schrijfstift;
Wriffel,
graveerstift; stijl (in Ittnten). griffelfarmin
griffelio0 = zonder stijl.
—, —0 =krekel; gril, kuur, luim;
(Oritqe,
(kitten in ben Ro4lf feten = zich dwaze,
vaste denkbeelden in 't hoofd halen; Oritten
fangen = zich muizenissen in 't hoofd halen.
(Orit'tenfiinger, tn. wonderlijk mensch;
zwartkijker. [griVien, fcbiu. (J.) = tsjirpen,
piepen; kuren hebben.
(b.) = peinzen, vreemde invallen hebben].
oilitenlytft = grilli g, kurig, vreemd, somber,
droomerig.
(Orintaffe, --n leelijk verwrongen
gezicht, grijns, grimas; frats; Orimaffen
fMneiben grimassen maken, gekke gezichten
trekken. (OrintaffenfrOneiber, nt. = grappenmaker, clown.
(Orintliart, tn. = Grimbaart (de das in 't dierenepos).
(Oriuttn, nt. —(e) = grimmigheid, nijd, woede,
thorn, razernij, grim. griutut = grimmig,
verwoed, woedend. (grintlatert, T.
kramp, buikpijn. grinfittig = grimmig, woedend, verwoed, nijdig, woest, wild, razend.
(Orimlnigfeit, — = grimmigheid, woede,
verwoedheid, woestheid, razernij.
(Orbit) in. —(e) = schurft, hoofdzeer. gritt'f.
big = schurftig.
grijnzen, grimlachen.
nrinjen, 1Mtv. (0.)
— = griep, influenza.
(33ri4i'0e,
—n = grisaille,
(Orifaille (spr.: zalje), iv.
grauw-in-grauw teekening.
grub (griiber) = grof (0e1cbilt, Zuct), ,t)anb,
,Viige); grof, ruw (lltrbeit, Stimme); grof, ruw,
ongemanierd, onnet (9itenicO, Qienebmen); au0
bent groben arbeiten = uit den ruwe bewerken; g. tote Oormenftrob = lomp als een beer;
einen g. anfabren = iem. barsch, ruw toe= grove vijl. raspvijl.
snauwen. Wrobleile,
—
groblytariR = grofharig. (Orobljeit,
--en = grofheid, ruwheid, lompheid, ongemanierdheid. COro'biatt, in. —e =
lomperd, vlegel, kinkel. groblaritig = grofkorrelig, grof van aard. gratvildj= grof, erg
(beteibigen).

grofsmid, smid. [Wrobi.
(Ortiti'friptieti, tn.
f. = gepeupel].
= kwelder.
(Oro'ben, in.
= grog.
(Oroci, nt.
Orii(i)'felt, fMiv. (b.) = hard huilen, bulken,
loeien.
Won, nt. = wrok, kwaad bloed, nijd.
art:Wien, icOiv. (0.) = (einem) een wrok hebben
of koesteren tegen iem.; op iem. nijdig, boos
zijn; (born Zor-ter) rollen.
COriittr ianb, f. = Groenland.
tn. — = Groenlander. =
Groenlandsch. (Oriin itanbOtatger, nt. =
Groenlandsvaarder, walvischvaarder, -vanger.
= groom,
(Oroont (spr.: gkroem)
jockey, rijknecht.
I. (33ro0 (spr.: gkros),
—fe = gros,
12 dozijn; 10 b5ro aebent.
H. 01-4ro (spr.: gkroo),
= gros, hoofddeel,
hoofdmassa.
—= groschen, 6-centsstuk;
(Oroifiten, nt.
er ljat (einen hij heeft geen cent; iver
ben 0. itict etjrt, ift bed Zater nicbt inert =
wie 't kleine niet eert, is 't groote niet weerd.
grojcteitiveije = bij groschen.
grog; (griif3er, gri3f3t) = grout, voornaam, aanzienlijk, gewichtig; ein groer Vann = een
groote (lange) of groot (hoog staand) man;
grocer Oucbitabe = hoofdletter; start ber
Orof3e = Karel de Gr.; bet arof3e kurfilrft =
de Gr. Keurvorst; ber Orof3e Caean = de Gr.
Oceaan; g. unb Hein = groot en klein; Orofie
unb Stteine = grooten en kleinen; lotOrden
ivie int tteinen = in 't groote zooals in 't kleine ;
im grof3en (nub) ganaen = over 't geheel, over
't algemeen; bad grof3e = de hoofdprijs;
einen g. anfOen, anicauen = iem. met
groote oogen, verwonderd aanzien; be gebt
g. i)er = het gaat daar voornaam, grootscheeps toe.
Wrio
Wrof;
grofrartig = grootsch, verheven, indrukwekkend, grootscheeps(ch). Wrotartigfett, iv.
— = verhevenheid, grootschheid, indrukwekkendheid.
(OrofOrit(t)an'nien, f. = Grootbrittanje.
grofOrit(t)aintifc9 = Grootbrittansch, Engelsch.
(OriYfie, iv. - , —n = grootte, uitgestrektheid,
omvang; grootheid, beroemdheid; hoegrootheid, getal. Wrofreltent, 44. = grootouders.
(Orokenfet, nt. = achterkleinkind, -noon.
Wrij'fienietire, iv. = leer der grootheden,
wiskunde. Wrij'fienreibe, = reeks. griV=
f;enteif0 = grootendeels, voor 't meerendeel.
(OriVfmttuatinfinn, m. = grootheidswaanzin.
Orofrfiirit, tn.= grootvorst.nrofriiirftliM=
grootvorstelijk. (OrofrorieMentaitb, f. =
Groot-Griekenland.
:grunbbefiller, nt.;
arofOlrunbbefitf,
m. = grootllgrondm.;
bezit; -grondbezitter; -handel; -handelaar.
WrOfrOeit, iv. — = grootheid, verhevenheid,
schoonheid. (OrofrOerr, nt. = Groote Heer.
grufrinrrtic = van den Grooten Heer.
grofffieraig = groothartig, grootmoedig.
(Orofrber3infeit, iv. — = groothartigheid,
grootmoedigheid. (Orofrberpa, = groothertog. groirtgrAoglic4 = groothertogelijk.
Oirot Oermunttritt, f. = groothertogdom.
orofriiitgia = meerderjarig, mondig. (Orok:
— = meerderjarigheid,
1ii4rinfeit,
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groothandigheid. Wroffiff, in. —en —en
delaar, grossier. Wrofriiinuntrer, in. = opeerste
perkamerheer. Wrofriner4t, m.
knecht (op een boerderij). Wro-r-;'frcuA, T.
grootkruis. WroWiage, tv. = Groot-Oosten.
WroVnicte4t, = groote mogendheid. arofr:
nairOtig(ft) = grootmachtig, hoogmogend.
Wrofrutagb, = eerste dienstmeid (op
een boerderij). Wrofrntanta, to. = grootmama. arofonafrOta = grootmazig. (iirofr:
maul, = grootbek, windbuil, grootspreker,
zwetser, pocher. (Oratuteiffer, nt. = grootmeester. Wrairmeiftertum, 1. = grootmeesterschap. efiroirmogut, m. = Groote Mogol.
Wrofrinut, to. = grootmoedigheid, edelmoedigheid, groothartigheid. groWntiitig, =
groot-, edelmoedig, groothartig. 63rafrututter,
to. = grootmoeder. arofrraiittertitt = grootmoederlijk, van grootmoeder. Wrofrneffe, nt.
= achterneef, -nicht. Wrofrobeint
:nkIjte,
= oudoom. Wrofrpapa, m. =
od. :wife'',
grootpapa. WrOOtnaOter, at. = pocher,
praalhans. WrofOrior, at. groot-prior.
OV0fatiret*r, m. = grootspreker, zwetser,
pocher, druktemaker. WrofriVreiterei, iv. =
grootsprekerij, gezwets, pocherij, druktema= grootkerij. groVfOrerlierifc0,
sprekerig, pocherig. (Oroffftaat, tn. = groote
mogendheid. Wroffftabt, = groote stad.
Wrofritabter, m. = bewoner van een groote
stad. grofrftabtifc0 = grootsteedsch. 63.roW:.
fit-than% at. = grootsteedschheid.
futtan, m. = Groote Heer, Sultan. WroVtante,
= oudtante. Wrottat, = groote, edele,
heldhaftige daad. ariiirtenteiW = grootendeels, voor 't grootste (ge)deel(te).
magtir0 = mi3gfiCt gror3 = zoo groot mogelijk. Wrofrtner, m. — = pocher, praler,
pronker. Wrof#neret, to. = pocherij, druktemakerij. grofricuerifr4 = pocherig. grafrtun,
unr. (0.) mit = pochen op, pronken met.
Wroktiirfe, m. = Groote Heer. Wroirbater,
= grootvader. grorWitertid) = grootvaderlijk, van grootvader. Wrafrb
ro.o=
tgrootvizier.Oroktuiirbentrager,neee=rigm
waardigheidsbekleeder. arofy3teDen, ft. (.)=
(13flanaen, junge Mere, Ainber) grootbrengen,
opbrengen.
Wrot, m. (norbb.), --(eA —e = groot (een munt).
grotee = grotesk, wonderlijk.
—n = grot, hol. (Oratiten:
Wrorte,
grotwerk.
:inert f.
arbeit,
— = kuiltje, putje. Orn'be,
WrithAen,
—n = kuil, gat; (bibt.) graf, groeve;
(bergin.) groeve, mijn; holte (ber Oefenfe); iver
anbern eine W. faut febft binein = wie
een kuil graaft voor een ander, valt er zelf
in. Writheteli, to. —, —en = droomerij, tobberij, muizenissen, spitsvondigheid, muggenzifterij. grii sbein, 1cWo. (b.) = peinzen, angstvallig (over lets) nadenken, tobben.
:ban,
Writi bettilarbeit, ID.; =arbeiter,
in. = mijnIlwerk; -werker; -bouw.
Oiru'DenOetrieD,
:gebiiube,
= mijallexploitatie; -put.
WrulienfOrt, to. = afdalen in de mijn.
= mijnwerkerskiel.
Wru'Dentittet,
Dentir4t, = mijnwerkerslamp.
Oiru'Denrfteiger,
:toaffer, f.; avers, T. =
mijnplopzichter; -water; -werk.
vitter, peinzer, peuWriity ter,
teraar, tobber.

Ortutbgebirge.

--n = heete asch;
(norbb.)
Writ'be,
cokesgruis; cokeshaard.
(raft, hi. —, Wrilfte = groeve, graf, graf= grafgewelf.
kelder. (Oruft i getuattie,
Wrunt'utet, Writutt, f. —(e) = naweide, etgroen, nagras.
griin= groen; Brune Sate= versche groente;
gritner Zonnertag = witte D.; Bruner Zifc0 =
groene tafel; (bon rbf en, 3oljnen, CA*, aucf)
bon atei fc U. aijA en) versch; (bon ariicteit
u. fig.) onrijp, erg jong, onervaren; auf einen
gritnen Bioeig footmen = het goed krijgen,
voorspoed hebben; einen nicbt g. fein = een
hekel, 't land aan iem. hebben; lac y ficb g.
mad, ben freffen bie Biegett = al te goed is
buurmans gek; e ivirb ifjnt g. unb gefb (od.
btau) bar ben augett = 't wordt hem groen
en geel voor de oogen; bei Mutter O. MO=
nett = onder den blooten hemel wonen.
griiniDetaubt = met loof bedekt.
Wrunb, —(e)?,, Oriinbe = grond, bodern,
dal, onderlaag, ondergrond, grondslag; logische grond, redeneergrond, beweegreden,
unb IPoben genttg = hij
reden; er ftatte
had heel wat grond; landerijen; au Orunbe
gOen = te gronde gaan, vergaan; tlrunbe
ricten = te gronde richten; in 0. unb Ooben
berberben = in den grond bederven; einer
at* auf ben 0. geben od. foinnten=grondig
onderzoeken, nagaan; int Orunbe = in den
grond, nauwkeurig beschouwd; bon O. atO
etin. fernen jets grondig, geheel en al, door
en door leeren; ben O. au ant. teen = de
grondslag leggen; etto. au Orultbe tegen =
jets als grondslag, bazis, punt van uitgang
nemen; auf bed Oefebe = op grond van
de wet; atO biefent @runbe = om deze reden;
hi. 3u etto. geben = grond, aanleiding tot sets
geven.
Wrunb'artifel, m.; :bat m.; :Dau, tn.
grondilartikel; -bas; -slag (-bouw).
= grondbeteekenis.
Writittl ibebentung,
Mruntaiebingung, act. = eerste of hoofdvoorwaarde.
■Mrunb i benriff, :befit, m.; -Definer, n.;
=DeftanWelf, nt. = grondlibegrip, -bezit;
-bezitter; -bestanddeel.
=
grunb'Oral) = inbraaf. Wrunblm(4,
kadaster. Wrimblnir4aint, 1. kantoor van
het kadaster. grunb'eOrlic0 = door-en-door
eerlijk, ineerlijk.
Wrunb aft entum, 1.; :eigentiimer,
= grondileigendom (-bezit); -bezitter;
—n = grondeling.
Wriurbet, tro.
griins ben, fcbro. (b.) = in den grond bevestigen; grondvesten, den grondslag (tot sets)
leggen: (eine Stabt, einen &rein, eine Z--c4t.tte)
stichten ; 7..1beorien auf eta). (Ace.) g. gronden,
doen berusten, steunen, vestigen op; (bolt
Wlatern, aiirbern ) gronden; gegriinbete .offming = gegronde hoop; fir4 g. auf (Ace.) =
steunen op, berusten op, zich gronden,
beroepen op. Wriin f inr, nt. =
stichter, grondlegger, grondvester; gewetenloos speculant, beurzensnijder, windhandelaar.
WriinterPeriobe, to. = windhandeltijdperk.
Wriin'berfriOuinbet, tn. = windhandel, beurstotaal verkeerd,
speculatie. aruntefaffri)
inverkeerd.
=
llfarbe,
t.;
4efte,
to.;
Wrunbi
grondOverf; -vest (-slag) ; -vlak (-basis).
grondvorm.
Wrultb'fie,
WrunlYfornt, in.
Dirac, f. = grondgebergte, oorspronkelijk

grimbgetebrt.
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geb. gruttb g getetot = ingeleerd, door-en-door
geleerd. Oruntvgefo, f. grondwet,
hoofd- of allereerste wet. Writittvgraben,
nt.
= heer
grondslag. (rtutlYberr,
(v. een heerlijkheid). WrItubityrrtirbfeit,
= heerlijkheid. grunbie'ren, fcbin. (b.) =
grondeeren, gronden. %runty-intim, m. =
eerste dwaling, gronddwaling. (iirunblane,
tn. = grondslag, grondbeginsel. Writitb
Rung, in. = grondlegging, fundeering.
Wruttbitetjre, in. = fundamentale leer.
griittbitic4
grondig, diep, degelijk, algeheel, radicaal.
—=
grondigheid, degelijkheid, diepte.
in.
—e = grondeling. Wrunblinie,
in. = grondlijn, bazis; hoofdlijn. gruntatPS
grondeloos, ongegrond, op niets steunend;
onpeilbaar, bodemloos; grunbrofer deg = onbegaanbare weg. Orunblofigreit, tn. =
bodemloosheid, onpeilbaarheid; onbegaanbaarheid; ongegrondheid, nietigheid. (Oruttb':
matter, tn. = grondmuur. armtbsofelfer,
tn. = grondpijler, grondpaal, steun. (Orunb',.
queue, to. = eerste bron, oorsprong.
redjt, f. = heerlijk recht, grondrecht.
(Orttnb'reget,
= grondregel, beginsel.
Wruttb'rifi,
= grondplan, platte grond,
ontwerp, schets, kort begrip. Oirmtb'fatb
grondstelling, grondslag, beginsel,
leefregel, principe. grttittlittfliit = principieel, in beginsel, volgens beginsel.
fattie, tn. grondzuil, grondslag, steunpilaar.
gruttblr41er4t = inslecht, door-en-door slecht.
WrunbittirarOe, iv. = grondtaal, oorspronkelijke taal. (Orunbltein, nt. = grondsteen,
eerste steen. 65runlYftetter, in. = grondbelasting. 433runb iftott, = grondkapitaal.
(iruntl'itoff, nt. = grondstof, element.
WruttlYftrid), nt. = eerste trek, haal of
streep; neerhaal.
= stuk
grond.
Wruttbliftiitfe, in.; :ritt4e, iv.; =text, m.; :toit,
nt. = grondllzuil (-slag); -sop; -tekst; -toon.
Oiruttblugenb, tu.=hoofddeugd.arunblibet,
1. = hoofdzonde, ergste kwaad.
— = stichting, vestiging;
Wriittitng,
speculatie.
Wrunb'llurfarbe, in.;Or4eit, in.; :tuaffer,
= grond II oorzaak ; -waarheid ; -water.
Oiruttb'tuefen, = eigenlijk wezen, natuur.
Oirultblluiffenfri)aft, tn.; =tuort, 1.; :3atjt,
= grondllwetenschap; -wooed; -getal.
arunbiaabittiort, f.= hoofdtelwoord. aruttb1:
3e4ent,
= tiende van den grond. Olruttb':
nt. = grondpacht, -rente. (3ritntY3ttg,
in. = grondtrek, hoofdtrek; Orunbstige =
grondtrekken, beginselen.
= GrUneberger(wijn).
Wriilteberger, m.
groenen, groen worden,
griiinett, fcbiu. (b.)
= groenvoe(de)r.
groeien. Wrattlittter,
Wriitt'getti = groengeel, groenachtig geel.
= boerekool. Wriin'fratn,
Wriinlotit,
= versche groente; soepnt.,
groente. Writn'iramOattbei, m. = groentehandel.
= groenachtig. Writttling,
tn.
—e = vlasvink. Wriin'uta4b,
in. — = Orummet.
m. =
groenrok, jager. Wribtle4nabet, m. = melkmuil, vlasbaard. Wriitrfpan, = kopergroen, spaansch groen. WriittiVer4t, nt. =
groene specht.
grun3en, fcbto.
= knorren, grommen.
—n = groep.grup'Oentueife=
Writtr0e,

Oustbeirebe.

groepsgewijze. grttt*ie'rett, fcbtn. (b.) =
groepeeren. (Orttl)Ple'ruttg, 1. —, —en =
groepeering.
(-0-ru, tn.
= gruis, puin, afval. artillebt,
gruifio = tot gruis vervallen.
(1.)
grttletto = griezelig, ijzig. grulein,
mir grufett = ik huiver, ril, ijs.
Gruff, m. Oriti3e = groet, groetenis,
complimenten; einen W. an einen au_Firicbten =
een groet aan iern. overbrengen, doen.
griefiett, fcbin. (b.) = groeten; tcb gritf3e Ste
geborfounft = ik heb de eer u to groeten.
Orlitybret, = gortpap. (Oriit3e, — =
grutten, gort; gortpap; er bat O. im RoUfe=
hij heeft verstand, hersens. O3rti1'4afer, nt. =
havergort. Wriitfltattbei, m. = handel in
m. = grutter.
grutterswaren.
Wriitffopf, nt. = domkop, stommeling.
= gortmolen. 63rii1rfuti4e,
Writtl'miible,
= gortpap.
= guano.
Wua'no,
Witarbian', nt. —(e)d, —e = gardiaan, hoofd
van een monnikenklooster.
gitclen, fcbin. (b.) = kijken, zien. (Oueifer,
— = kijker (persoon en zaak).
m.
1.; :f aften, in.; :loch,
Wittt'llfenfter, f.;
1. = kijk venster (-raampje); -glas ; -kast ; -gat.
= jong schepseltje.
63uct'inbieluelt,
Goedroen.
Mu'brun, in.
=
Wuer(r)itta (spr.: gkerilja), tn.
guerilla, kleine oorlog.
gkiljosjieren),
fcbtv.
(i.)
=
guilforbie'reit (spr.:
guillocheeren, kromlijnige versieringen aanbrengen.
Wuttioti'ne (spr.: gkiljo ...), tn. —, —n —
guillotine, valbijl. guillotinte'reit, fcbtn. (b.) =
guillotineeren.
1. = Guinea. Witine'afOrer, m. =
negerhaalder, slavenschip.
—tt = guinje.
Wutnee', tn.
Wttirtan'be, zie Oirranbe.
Wttitar're, zie Ottarre.
WittaftV, —(e) = (Hong.) goelasch, pepervleesch.
— = gulden. gill/ben =
Wutibett,
= billet
gulden, gouden. Olutibenfebein,
v. een gulden.
aal, aalt, gier.
(ijuile, tn. —
[(hilt, in. = uitstaande rente, huur enz.;
schuldbrief.]
= geldig, gangbaar, wettig, deugdelijk.
— = geldigheid, gangbaarheid, wettigheid, deugdelijkheid.
relObauer, in. = geldigheidsduur.
utaitung, — = goedkeuring, bekrachtiging,
't geldig maken.
= gummi, gom, elastiek.
f. (u.
wunivitiara'bititut, f. = Arabische gom.
= elastiek. guutItti:
Oittututieta'ftifuut,
artig = gom- of gummiachtig. WItuvittibnit,
nt. = elastieken bal. Wunt'initiato,
=
elastieken band, gummiband. (Ount'utibattut,
m. gummiboom. guututte'ren, fcbiv. (O.) =
gommea. Wum'migutt, —(e) = guttegom.
guitt'utitialtig = gomachtig, gomhoudend.
(Oulit'utitiar3, = gomhars. Wunt'utifMni),
= gummi-overschoen. Witin'iniftrang,
nt. = gummiband, -trekker. attut'utituaffer,
f. = gomwater.
Wun'beffraut, f. = wilde thij m, lie ve-vrouwenbedstroo. Wittebetrebe, aard veil , liondsdrat
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Wunft, in. — gunst, genegenheid, goede

fonunen = ten goede komen ; ficb au gute tun =
gezindheid, welwillendheid; su Ounften bon = zich tegoed doen, zijn hart ophalen; fic4 auf
ten gunste van; bei einem fn O. ftetjen = in
ette. au gute tun = zich op iets laten voorde gunst, in de gratie staan; mit Wunften = staan; er bat g. reben =hij heeft goed praten.
met Uw verlof. Wunft'bevigung, in. = (hut f.
Outer = good, bezitting, landgunstbewijs, -betoon.
have en good;
= gunstig, goed, wear;
unb
genegen, voordeelig, welgezind.
gebeibt nicbt = onrechtvaardig (verunrecbt
--e = gunsteling.
kregen) good gedijt niet; irben6
= aardeCsiur'get, iv. —,
gorgel, keel; ailed burcb week. Out'arbten, 1. — = advies, rapport,
bie O. jagen
door de keel jagen. tiiur'get:
gevoelen, meening. gut'aMtlir0 = als advies,
abfitneiber,
= moordenaar, bandiet. bij wijze van advies. gut'artig = goedaardig,
Our'getaber, = keelader. gurgelit, fcbiro. goedhartig, onschadelijk. Miit'cbett, f.
(f,.) = gorgelen; neurien, orgelen. (Ourgei:
= goedje, landgoedje, bezittinkje. tint':
ton, nt. = keeltoon. Witr'gettuaffer, f. =- biinien, T.
= goeddunken, goedvinden,
gorgeldrank.
— = goede hoedaniggenoegen. WMete,
Olur're,
—,
komkommer, augurk; heid , deugdelij kheid; goedheid , vriendelijkfteine
= augurk. gurlettartig = kom- held; erfter = van de beste, eerste soort;
kommerachtig.
bit eteige O., bit meine O.! = hemelsche
Wurlenlibeet, 1. ; :fern, m. ; :faint, nt. = g6edheid! in O., mit W., auf bent Sege ber
komkommeril bed; -zaadje; -salade.
= in der minne, langs minnelijken weg;
Wur're,
—, —en = slecht paard, knol.
ein Zorfcbtag our O. = een voorstel tot mingur'ren, 44in. (4.) = kirren.
nelijke schikking; bitrob O. be?, ,errit 91. (bei
Wurt, in.
—e = gordel, riem; singe',
Senbungen) = door de welwillendheid.
buikriem; plint. Ourt'bett, I. = singelbed. terabtretung, it%
afstand van goederen,
Wiirlet, — = gordel, riem. draag- boedelafstand.
riem. Wiirletbabit, in. = ringbaan. Oiiritei: (^it'terllagentur, tn.; :babnijof, itt.; :bienft,
tier, 1. = gordeldier, schildvarken, armadil.
= goederen agentuur ; -station; -diens t
giirten,
(1.) = omgorden, aangorden; MilitergeintinfAaft, iv. = gemeenschap van
fitt
(zich) den gordel, riem aandoen;
goederen. OillerfituPPett, nt. = goederenzich gereed makers. in. = loods. Wiilertrennung, = scheiding van
gordelmaker, gespenmaker, geelgieter, kopergoederen, boedelscheiding. WieterberteOr,
stager. Wurt`riemen, nt. = buikriem. (Ourt': nt. = goederenverkeer. Millerberfirtjerung,
Wert 1. = plintwerk.
lb. = verzekering, assurantie van goederen.
(Out nt. Ouffe, Wiiffe = (het) gieten; ge- Wieterlittlage, tn.;
nt.; :3141, nt. =
smolten sulker, suikerglazuur; stortbui, stroom;
goederen waag ; -wagen (bagagewagen); -trein.
auk einem Ouf3 = (fig) uit den stuk. Ouff: gutlgeartet; :getaunt; :getneint; :gefinnt =
abbrucf, m. = afgietsel, cliché, drukplaat. goedllgeaard; -geluimd (-gehumeurd); -geMuffarbeit, iv. = gietwerk, gegoten werk. meend; -gezind.
Ointreifen, 1. = gietijzer. gitteifern =Ivan Wut'haben, 1. tegoed; mein O. wat
gietijzer. Witfrutetait, f. = gietmetaal. (Ouff: mij te goed komt, wat ik te goed hob, mijn
regen, nt. = stortregen. (Ouffftabl, m. = credit. gutiyifgen, ft. (b.) = goedkeuren,
billijken, toestemmen. tOut'beifping, lb.— =
gietstaal. 4Mufrfteitt, m. = Ninnftein.
Oultab, nt. = Gustaaf.
goedkeuring, toestemming. gitiVraig =
guitie'ren, fcbiu. (t,.) = gouteeren, smaken, goedhartig, goedaardig, goedig.
billijken.
felt, — goedhartigheid. gietig goeOinfiluarett,
= gegoten voorwerpen. guff: dig, vriendelijk, welwillend; Cafe finb febr g. =
knife = bij stroomen.
u is heel vriendelijk, lief; fenben Cie mfr
gut (beffer, ber befte) = goed; g. ge- giitigft = wees zoo goed mij te zenden. (Mut':
greet! ficb einen guten Zag macben = zich te leutbatO, 1. = arm(en)huis.gitt i titt mingoed doen, een gemakkelijk leven leiden; nelijk, vriendelijk, best; giittivOer Zergfeicb =
einem gute forte geben = iem. (em iets) minnelijke schikking; g. beilegen = in der
verzoeken, smeeken; outer Zinge fein = op- minne schikken, bijleggen; ficb g. tun = zich
geruimd, in zijn schik, wel zijn; gutee, Olute = te goed doen, zijn hart ophalen. gut'utarftett,
goedsmoeds; bier ift g. rein = hier is 't goed,
fc4na. (4.) = goedmaken. gutintiitig = goedheerlijk, prettig; aunt guten toenben = ten
moedig, goedig. OutIniitigfeit, = goedgoede keeren; inn guten od. in gutein (fagen, moedigheid. gittsfagen, fcW1). (ft.) fur einen =
abmacben) = vriendschappelijk, in der minne; voor iem. Borg blijven, instaan, goedspreken
g. en attent = good voor alles; bat bat nod)
voor. Ouffagung, le. — berg, borgstelBute Sege = dat gaat nog zoo gauw niet, ling, -tocht. (OuWbeiiifer, :berr,m.=bezitter
,
heeft niet zbo'n haast; fcbon q. ! = ('t is) van een landgoed. gutsjibreiben, ft. (b.) =
goed! taffen 5ie bee g. rein laat dat maar
crediteeren; ibir iberben Z5'bnen biefe Summe
rusten, praat er niet meer over; in gutem
g. = wij zullen u voor die som crediteeren.
WIctuben = te(r) goeder trouw; aaee bat
Wut'iltrift, in. = credit. Wutd'Oerrfiljaft,
rein Wutee, = zijn goeden kant, iets goods;
= landgoedeigenaars. 133uWberhialter,
Mute?, unb Qiifed = goed en kwaad; bed lit. = rentmeester, administrateur van een
Outert au biet tun = te ver gaan, te veel landgoed. Mutta'er'4ja (spr.: pertsja of
eten; abed Witte = alles goeds; er War bir peicha), in. — guttapercha. Ointlat, ib. =
frnrntter g. hij had altijd met je op, was je
goede daad, weldaad. gut'tun, one. (b.) =
altijd genegen, hield van je; au gut Oben
goed doen; goed oppassen, zoet zijn.
(bei einem) te goed hebben (van (aan) iem.); guttural', = gutturaal, keel... Outturctle,
einem ethi. au gate batten = iets (geld bijv.)
keelletter.
—n
aan iem. te goed houden of iem. lets ten
= goedwillig, gewillig, gedienstig,
goede houden, niet kwalijk nemen; 3u gute van goeden wille; goedscliiks, vrij\villig.

251

Saberecbt.

Wtpitafietlibung, iv. = gymnaziale op— = gymnastiek.
COntnajtif,
leiding.
— = gymnast. ntintitallifc4 =
ftiter,
gymnastisch.
Oitpttnafiallbirettor, in.; :teiger,
ter, in. = rector v. een gymnazium; leeraar iti3tiutttolt0,
—, „ten = sidderaal.
aan een g.; leerling v. een g.
—n = gynaekoloog,
Wtiltiirotoo t e, en.
= gymnaziaal on- vrouwenarts. (40uatutonic, in.
gynaeWinnttafiat'unterr ytt,
[kologie.
derwijs. Oitpttnatiaft', m. —en, —en = gym- (ow, zie WO.
naziast. (44nutalitint, f.
gyromantie, kring..ien = gym- WOrotttantle, tn. -waarzeggerskunst.
nazium. (4tittutaft', nt. —en, —en = gymnast.

4).
= fijn
chignon, haardot.
f. = H; (9,Jittf.) B, Si; II-bur = B-kruis,
= haarpoeder.
penseel.
B-majeur; H-molt = B-mol, B-mineur.
aaripitber,
= kapsel, haartooi.
ba! = ha!
$illictriputl,
ram* nt. = haarrook, veenrook. toaar':
= Den Haag, 's-Gravenhage.
sbnag,
Saar, 1. —(e) , —e = haar; ficb ba,?, macben = rigmljett, = haarbuisje. s flarifattle, in. =
zich kappen; ficb in ben ,f)aarett tiegen = elkaar haarzaff. 4aar'f,
th arf = vlijmscherp ; haarfijn,
scherp; uiterst nauwkeurig.
in 't haar zitten; einem in bie ,saare fabrett =
aar'friyitet,
=
iem. in 't haar vliegen; er bat tactre taffen scheiding in 't haar. twtar'fdfieife,
haarlint. toctar ifrOntuct, nt. = kapsel.
miiffen = hij heeft een veer moeten laten, is
kapperssalon. aari=
er niet zonder kleerscheuren afgekomen; um frimeibefabittett, f.
= 't scheelde maar een haar;
foil fit iteiber, nt. = kapper, barbier. actricOopf,
ein
= kuif, haardos. klIttar'10tr, tn. = haarbir fein gefriimmt inerben = geen hear zal
= haarzijde.
u gekrenkt worden; er bat ,acre auf ben knippen; tonsuur. ttaar'feibe,
haarsnoer, seton. aarlefte,
8abiten = hij heeft haar op de tanden; etiv.
onttri feit, T.
haarkant (b0 2eber). kutar'fieb, 1. =
bei (od. an) ben ,aaren berbeiaieben=iets bij
haren zeef. = paardeharen
od. auf
de haren er bij sleepen; auf ein
•
= op een haar, precies; wit ,aut nob
zool. flariftialter, nt. =haarkloover. Voctari:
f)aar(en) = met huid en haar; ein in OW.
fterit, = komeet. ctar'ftrattg, nt. = haren
koord;
Haarstrang(gebergte). baar'ftratt::
finben = een tegenzin in Sets krijgen, tegen
benb = om 't haar te berge te doen rijzen,
lets opzien; bie ,f)aare ftetjen einem au Berge =
afgrijselijk, vreeselijk. s>nariftricb, nt.
het haar rijst iem. te berge; er ift um fein $5.
ophaal. tsaarloite, in. = haarbosje, staartje.
beffer = geen haar beter; fratt16 hauler
Linn = gekrulde haren, gekrulde zinnen; tmar'tritettt, iv. =haardracht,kapsel.*" (tar:
tuat4, T. = haarmiddel, kosmetiek. toaar':
(Sieh auch: gran). Vtarlialtb, f. = haarlint.
= haren borstel, stoffer. Meta, nt. = papiljot. tiaarluutTO,
aar'befen,
= haarnet; einen
baben = haargroei, haardos. $jaarlottift, nt. = haarI•tiaribetttet,
een roes aan hebben, dronken zijn, aange- wrong, chignon. flat'itutr3e1, = haar= haarborstel. wortel. kutar'seim, =hares stof. kutar'3o0f,
schoten zijn.
pruikstaart, staartpruik, vlecht, staart.
actrIntfc0, m. = pluim. t•ctarlviimici, trt. = m.
— = have, bezitting, eigendom,
haarboschje, kuif, lokje.
ttai tie,
vermogen; fabrenbe
roerend(e) goed(e= Haardtgebergte.
koaarbt,
ren);
mein
,jab'
nob Out = mijn have en goed.
frizeerijzer.
=
baairen,
fcbin.
aar'elfett, T. =
= habeascorpusakte.
(b.) = de haren uittrekken; firt) = verharen, ttotienaorlitOutte,
unr. (4.) (babe, baft, eat; butte; Witte;
't haar verliezen; vechten, elkaar in de haren
= haarverf, haarkleur. babe! gebabt)
hebben; einen Bern
zitten. toacrefartie,
actrlafer, (haar)veze1.4aarlein=haar- lief hebben, houden van; e?., ift irk* au b. =
nog
niet
te
(ver)krijgen;
Wort) au b. fein
fijn, haarklein. aar'fferljte, tn. = haarvlecht;
vrij zijn; bat tjat niobt auf ficb = dat heeft
haarroos. tAar'fiirntig =haarvormig.
ik
niets te beteekenen; baben Cie Zanf!
frifttr, in. = kapsel. toaargefiii?e, *t. =
opletten; nun mag er et
haarvaten. toaar s t)eittb, I .haren kleed, dank u; acbt
nu moet laj maar hebben, wat er
harig, behaard, ruig; baben
boetekleed. twat°
onbeschaamd. kmariectunt, nt. = kam, haar- op staat; 6 tjat Bute Sege batnit dat gait
— = haarkloover, nog zoo gauw niet, dat Leeft geen haast of
kam. twattriflattber, nt.
muggezifter. tplarlteitt haarklein, haarfijn. er is niets te vreezen; firlj 4. = zich gedragen, zich voordoen; babe bicb nur nicbt = doe
m. = haarster, staartster. )ctar':
maar niet zoo, houd je maar niet zoo; e, bat
= haarziekte. egiaariraufe,
frantbeit,
och kom! het zou wat! er lief
= frizuur, kapsel, krul in 't haar..t)ctite.: ficb
baft bu = hij liep (van) wat ben je me.
friitOter, $jaarliinftler, = kapper.
==debet
= credit; eon unb
*aari tocte, tn. = haarlok, krul. *tar': t•a'beit, 1.
en credit. •ctitiettictiO, —(e) = arme
to y = haarroos, kaal. 45aaviofigteit,
drommel; tBatter non $3. = Wouter Zonderhave.
— = haarloosheid, kaalheid. toaarintantel,
)cti tier =
ni.=- peignoir, haar- of poedermantel.
(6:), ---(e)
betweter,
= paardeharen matras. any': on'berert0, tit.
watratw,
aar'tteft, I. = rechthebber.
= haarspeld.
maid,
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[*a'berfeibtrelben, f. = oudtijds een soort
volksjustitie.] &la'berfaci, m. = knapzak.
POa'berro4r, 1. = herdersfluit.]
$,ab'nier, = hebzucht. batoicrig = hebzuchtig, begeerig. 4abliaft (mit Gen. od. Ace.)
inerben = machtig, meester worden, de hand
[leggen op.
zie
—e = havik.
t, ut.
011ftaue, iv.; :nate, in. = haviks11klauw; -neus.
tiabilitie'ren, (b.) habiliteeren, de
bevoegdheid bewijzen; flit b. = zich als privaat-docent vestigen.
sa'bittO, tn. — = houding, voorkomen.
1)aiWburnifr4 = Habsburgsch.
ab' llfitaft, W.—, —en; :feligfelt, in. = vermogen, goed, reisgoed. kloab ifelinfeiten, V. =
goed, kleeren, pak en zak, houden en hebben.
slJab ifurbt, hebzucht. bab'fiir4tia =
hebzuchtig.
hachee, gehakt vleesch.
k)(40, f.
kmer nub lac= mengsel, rommelboel, janbagel.
th.; =bell, I.; Mort, nt. = hak11bank; -bijl (-mes); -blok.
Pact'brett, = hakbank; hakkebord, handpauk.
acle, in. —n = ('t) hakken; haktijd; hak,
houweel; hiel, hak; ficb auf bie ,tmcfen macben,
bie ,acren toe-lien= zich uit de voeten maken;
einem auf ben ttmcreit fein = iem. op de hielen
zijn. tocureifen, f. = hakijzer, -mes.
mad = iact unb 9tact. baclen, fc4in. (4.) =
hakken; klooven; spitten, ophakken; (mit
bent Scbitabef) pikken, bijten; vastplakken.
— = hiel, hak. k)acleit,flc.'rett,
hakleer.
teber,
— = houwer, spitter, graver.
*acler,
*iieferting, m. hakstroo, haksel.
kmeferfobn, m. = houthakkersloon. twat':
raeffer, 1. = hakmes.
—e = mannetjes-varken.
kladfit, m.
bacrferieu, fc4in. (b.) = vuile taal uitslaan.
=
hakstroo,
haksel.
u.
)1ittfet,
lomp, lor, vodde;
—n
*aiber,
twist, onmin, ruzie, gekijf. spaib(e)rer, m.
— = twistzoeker, ruziemaker.
aibertuutp, 10. =- in lompen gehuld persoon,
vuilik. bas bern, fcbin. (b.) = twisten, kijven,
krakeelen. toa'berfile4tig = twistziek, strijdzuchtig.
t•a'bO, nt. — = Hades, onderwereld.
= Hadrianus, Adriaan.
ko- aibrian,
= haven, veilige plaats,
m.
toevluchtsoord; pot, vat, emmer.
$jalenilbamm, :meifter, nt.; :weal, in.;
ftabt, in.; =3011, nt. = havenhoofd (pier);
-meester; -plaats; -stad; -geld.
= haver; ber
iticbt itjn =
kyaler,
de broodkruimels steken hem;
fit gut
iiien = daar gaat een dominee voorbij. spa':
havergortpap.
a'ferbrot,
ferbrei,
= haverbrood.
koaferei', zie tt■ abarie.
=
f.; :nriit3e,
Yu.;
.pi a'
haverll oogst ; -veld ; gort.
kurferilaften, in.; :font, I.; =mall, f.; mte4f,
haverlikist; -korrel; -moot; -meel.
f.
ktiferfad, in. = haverzak, knapzak. kloa'fev.
fctiteim, at. = afkooksel van haver. $a'fer:
WO, I. = haverstroo.
kalif, f. —(eA — e —?,=haff, baai, inham;
bad Aurift* = het Frische,
bet Koerische haft

pottebakker.
t•arner, m.
I. S;laft, in. --(e), —e(n) = haak, gesp.
II. $aft, in. u.
—(e), —e(n) = haft, eendagsvlieg.
aft, iv. — = hechtenis, gevangenschap,
[pand]. 4aftliar aansprakelijk, verantwoordelijk. .•aft'tiefe41, m. = bevel tot inhechtenis-neming. Often, (fcbin.) b. = gehecht zijn, vastkleven, blijven zitten; ibre
Oticte baffeten an (auf) ibm = vestigden zich;
Scbuibeit auf bent (lute = dit goed is
e?
met schulden belast; ein Vann an bent fein
op wien geen smet kleeft;
9.31afet baftet
voor iets borg blijven, instaan,
b. fur ettu.
iets waarborgen.aft'nelb, f. = handgeld,
aansprakelijkgodspenning. Voaftloffir4t,
heid, verantwoordelijkheid.
—e = heg, heining, [struikk7ag, in.
gewas, boschje]. it'lleinto4e, in. = hagebeuk, witte beuk. ba'nebiiiten = beuken;
bagebilcbener nenicb = ruwe kerel. Sage=
butte, Iv. = rozebottel, eglantierbezie.
= hagedoorn.
fl'oeborn,
=--hagel, schroot. Oa'fi etbirbt =
t)aiget, m.
zoo dicht als hagel. a'aelflu, = sneeuwgans. Voa'netforn, = hagelkorrel. lja'getn,
icbin. (b.) = hagelen (ook fig.).
=friialter, M. ; :fr4fatl,
kul'AcillfMaben,
= hagellfschade, -bui; -slag;
:fittofie,
-steen.
tia'Reffr4rot,nt. = eendenhagel.tla'geffturut,
= storm met hagel. on.'gelberiir4erung,
to. = verzekering tegen hagelschade.
)setter, 1. = onweer met hagel, hageislag.
ba'gen, zie begot.
ba'ner = mager, schraal; afgevallen.
tett, iv. — = magerheid, schraalheid.
let'fiefto13, m. —en u. —0, —e(n) = vrijgezel,
oude vrijer.
lj alj a! = haha!
meerkol.
—
toaljer, itt.
t•atm, m.
,t■ abne = haan; (ben Zkigetn)
mannetje; haan (am Wetb0r); kraan (an aiif=
im norbe fein = de lieveling zijn,
fern 2c.);
een wit voetje hebben; einem ben roten
auf Zacb feten (od. ftecfen) = bij iem. den
rooden haan uitsteken of laten kraaien, zijn
huis in brand steken. V)ii4nIten,
— = haantje. bab'nebiirben
bagebii*n.
=ficiArei, 1.; :fawn, nt. —
tzb'nenlifnfi,
hane II voet (renonkel) ; -gekraai ; -kam.
atj'nenllfant f, m.; :ruf, m.; :fporn, m.;
= hane(n)Ilgevecht; -gekraai;
:fcbret,
-spoor; -gekraai.
= hanetred, kiem in een ei.
cf4'nentritt,
hoorndrager.
—e
nt.
—(eA —e = haai.
ai,
aiburt' =
= haaienhaai. klatifang,
m.
vangst.
cc-i'monainber, V. = Heemskinderen.
—e = bosch, bosschage,
ain, nt.
woud; Gdttinger dichterbond, ook ain'imnb,
= witte beuk, hagebeuk.
in. tottin'Intc4e,
ain'butte = ,agebutte. ,ain'teite, in. =
bergreeks in Thuringen.
— = haakje, haakpen, afkappingsteeken; cedille; wrok, pik.
f. = haak.
= haakwerk.
kbaletarbeit,
—, —en = haakwerk(je); twist, oneenigheid,
haken-en-oogen. tja't(e)lin met haakjes;
lichtgeraakt, prikkelbaar, kieschkeurig, ne-
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telig, lastig, moeilijk, hachelijk.
(b.) = vasthaken, grijpen; haken.
fcblv. (b.)=
= haakpen.
fetnabel,
haken, grijpen, pakken; vastraken.
*Wien, at. —4, — = haak, haakje; moeilijkheid,
bezwaar; haak, vork (van een haakbus);
ein iverben Witt, frilmmt beigiten = wat
een goede haak wil worden, moet zich vroeg
krommen; bie Cade bat einen = er is een
kink in de kabel, er is een moeilijkheid.
kl5alettbiir4fe, haakbus. Oalenfi5rmig =
liaakvormig. t)alettfrfiliiffet, m. = haaksleutel, looper. tla s fettWitle, tn. = busschieter.
= hakig,
harpoen.
*a'renfpiefi, m.
gehaakt.
4atti = half; auf balbem Sege = halfweg;
bc0 ift nicbt unb nicbt gang = dat is koud
noch beet; mit batben Obren aubbren = maar
half luisteren; b. unb b. = half en half.
klialtvaffe, halfaap, maki. toativiirmet,
nt. = halve of valsche mouw. toatiYatiaL
nt. = halfzijden atlas, satinade. t•altrbauer,
nt. = kleine boer.
ttitittiter, f. = dunbier.
=
kl)attOitb, f. = buste. *atti'bilbung,
halve beschaving, halve wetenschap.
blitt(Oferb) = halfbloed. toctib'bruber, nt. =
half broeder. battl'biirtig = half bloed ; halfras.
kliattv II (tor, m. ; :bamaft, m. ; :bed, f.;
:buttfet, = half° koor; -damast ; -dek ; -donkey.
mit Gen. = wegens, om;
lintsu0 (unt5u00.) = wegens verhuizing;
Feiner Oefunbbeit b. (aber: gefunbbeMbatber) =
om, wegens zijn gezondheid.
tiatbi ertiaben = vlak verheven, halfrelief,
bas-relief.
= halfilvasten;
kbatti'llfatten, f.; :fenfter,
-venster,
$jalb'franatianb, nt. = half-leeren band.
#atb'gar = halfgaar.
:gott =
eOtttb' geteigter, nt.; :gefrOtuifter,
half II geleerde; -broers en zusters; -god.
$jalbliett, iv. —, —en = halfheid, oppervlakkigheid, dubbelzinnigheid. flitY4entb, f. =
half hemd, front. toatb'inf et, = schiereiland.
4atbie'ren, fcblv. (b.) = halveeren.
— = halveering. tlattlafgr, f. =
rung,
half jaar, semester. 4ativiiitirig half jarig,
van zes maanden. baibliiOrticf) = halfjaarlijks(ch). to- altvienntitW, iv. =halfkennis,
halve kennis. toattvfoft, iv. = halve kost.
s)altareW, m. = halve cirkel. Oalb'freW:
fiirtnig = halfcirkelvormig. *tibluget, iv. =
halve bol, haifrond. toalblutfite, = sjees,
tilbury, cabriolet. Ottl i taut = halfluid, met
gedempte stem. toaffilaut(er) at. = halfklinker. Abalbleinett, f. = halflinnen. toaftY:
= halfdonker, schemering. tlattyting,
Voiitti'linn, —e = weifelaar, middenman. toattvineffer, nt. = straal. toefonconto,
nt. = halve maan. 4alb'monbfkirmia = halvemaanvormig. batb'natft = halfnaakt. t•attv:
parnt, iv. = voor de helft van het vruchtgenot
= voor de helft;
verhuurde hoeve.
b. macben = half om half doen. kjetvofiintler,
nt. = halfponder. VgttirOuraellatt, = halfporcelein fayence. 4ativree0t4 = halve draai
rechts. talivring, m. = halve kring. Oft':
= helft.]
runb = alfrond. [k5albsfiteib,
4attif foktetittlg = van gemengd ras.
frOtaf, m. dommel, dommeling, toestand
tusschen waken en slapen. Oatb'frOiirig =
(eig. van wol) tweemaal per Saar geschoren;
fig. minderwaardig, onrijp. •Ittb'fr4tuefter,
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iv. = halfzuster. = halve zijde.
4atbs telben = halfzijden. tiatb'teitig = van
een halve bladzijde. toalfffilber, = nieuwzilver. toalblOanner, = kleine boer.
V•alb'fotb, m. = halve soldij. 1■ 1110'ftiefet,
m. = halflaarsje, bottine. tiatti fftiinbig = van
een half uur. *Itifftiinblirt) = om 't halve
uur. Oaltrtiigig = van een halven dag.
= halve
tiattrtot = halfdood. batti'trauer,
roues. = halflaken. itsatti'berbef,
f. = halfdek. t•atti'berL m. = le of 2e helft
van een vers(regel). altftietter, m. = verre
neef. *tIbibolt = half vol. ttaltritingen, m. =
sjees, tilbury, cabriolet. batifitie0, = halfweg, halverwege; ten halve. t'affettlett,
= demi-monde. toattiluiffer, nt = halfgegeleerde,schijngeleerde. atillvifferei, =
halve geleerdheid. •Ittli'htotte, iv. = halve
wol. batbluiirbfig = halfwas(sen), halfvolwassen. crib'girtet, nt. = halve cirkel.
—n = berghelling; heuvel.
casbe, iv.
ate, t•atlen, m. ,atfen = kleine boer.
at'fer, t)atrieute, Vlatrter, 43t. = menschen,
die de schepen met paarden stroomop trekken.
—, —n = helft; mit einem iur
tiatfte,
geben = met iem. half om half doen, iem.
half staan; feitte beffere = zijn betere helft,
wederhelft.
—=
)ittf'ter, iv. —, —n, catch f. U. nt.
halster, toom; pistolentasch (aan het zadel).
= halsterverband; galg.
*atrterbinbe,
:rienten, in. =
g'uttrterll tette, no. ; :teine,
halsterilketting; -lijn (reep); -riem.
tytirtern, fcbiv. (b.) = halsteren, den halster
aandoen.
= magere gans, meeuwgans.
oat'gattL
—e = klank, toon, galm.
—n = hal, halve, zuilengang,
ale, Iv.
portiek, zaal, paleis.
= halleluja.
tlattetu'ia()),
4at'tett, fcbiv. (J.) = klinken, galmen, weerklinken.
— = bewoner van
t•alten'ter, toat'ter, tn.
Halle, Haller. bar1eft0, batlifcb = Hallisch.
—, —en = waddeneiland.
vatriat)r, f. = jubeljaar.
Oalto' ! = hallo ! allons!
tlatto're, m. —It, —n = arbeider in de toutgroeven van Halle.
—, —en = hallucinatie.
VIaltueinationi,
altunle, zie < ^ aturtfe.
—(eA —e = halm, stengel, riet;
atm,
)acme atOen = loten, vechten.
= Halma (spel).
at'ma, T.
= halmknoop.
atin'tnoten,
,ijtitfe =hals, keel, nek; einen
atd, m.
baben = pijn in de keel hebben;
fcbtimmen
ctu.k bortent uit voile borst; ba,?, brit*
ibm ben (t). = dat breekt hem den nek, stort
hem in 't ongeluk, geeft hem den genadeslag;
= zijn leven staat op
gebt ibtn an ben
't spel, hij moet er zwaar voor boeten; ficb etiv.
auf ben ,t5. taben = zich iets op den hals halen;
ficb etiv. od. einen bent ate fcbaffen = zich
van iem. of iets afmaken; einem Utter ben
fomnten = iem. verrassen, overvallen; einem
iem. voortdurend lastig
tiegen
auf bent
vallen; id) babe ed M an ben tt.. fatt = het
hangt me de keel uit; Her ADO hals
over kop. to_ ateabfitneiber, nt. = afzetter,
bloedzuiger. •Ittiraber, iv. = halsader. tat s:1'z
= de
= halsband; bad betnfene
battb,
= halsberg, pantserstrop. 5a1 'Berge,
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= das, halsdoekje.
hemd. `5. (zW'binbe,
keelontsteking, angina.
toal4'brattne,
baWbreMenb = halsbrekend, gevaarlijk.
loal'fe, —n = halsband; hals (am
awl). aW'eifen, f. = halsboei, -ijzer, -beugel. baljen, fcbtv. (b.) = [omhelzen]; voor
den wind draaien. VgtWentliinbuna, iv. -,--keelontsteking. fl.Wgericl)t, f. = halsrecht.
;
eljaW i llgefitmeibe, 1.; :gefittoulft,
fittuji r, f. = haisll versiersel ; -gezwel ; -zweer.
k5aWfa4pe, iv. = capuchon, halskap, kap
(voor een paard). ttaWrette, iv. = halsketen.
-• aWfragett, m. = (hals)boord, kraagje.
valnraufbeit, iv. = hals- of keelziekte.
oalnrattfe, tv. plooikraag(je), plooisel.
*al4'ntattbeln, 3t. = keelamandelen.
nt. = hals- of nekm.;
spier; -zenuw.
=halsilband,
kbaWilrittg, m.; :fc4inclaber,
-slagader.
tto. aWfitlelfe, tv. = strik, das. toaldifittnutf,
m. = halsversiersel, -snoer. kutO'fr4ttitr,
tu. = halssnoer. toaWfititiltibtitcf)t, tv. =
keeltering. itaWftarrin = halsstarrig, hardnekkig, stijfhoofdig, koppig, eigenzinnig.
egiaWftarrigfeit, = halsstarrigheid, hardnekkigheid, stijf hoofdigheid, koppigheid, eigen= keel-, kopzinnigheid.
aW'ftintrtte,
f. = halsstuk (rundstem, fausset.
vleesch of deel van een harnas). VoaWtttrii,
f. = pijn in
f. = das, halsdoek.
de keel, keelpijn.
ttjaiCitteite, tv.; :tartlet, nt. = halsilwijdte;
-wervel.
= halt, rusttijd, stilstand;
s>alt, nt.
steun, steunpunt, stut, houvast;
madjen =
=--halt houden; biefet Cutoff bat (einen
heeft geen pit, geen stevigheid.
=
halt! stop!
[4aft (fftbb.) = nu juist, nu eenmaal.]
houdbaar, vol to houden, te verdedigen, duurzaam, stevig, solide. kloatt'flar:
felt, = houdbaarheid, verdedigbaarheid, sterkte, duurzaamheid, soliditeit, stevigheid.
ft. (b.) (bit bat*, er Ott; biett; biette;
bate! gebatten)= houden, vasthouden, tegenhouden, inhouden, bevatten; stevig, solide
zijn; einen beim Qlort fj. = iem. aan zijn
woord houden; int 3aume b. = in toom h.;
einen in Scbacb, in Refbeft b. = in respekt h.,
in bedwang h.; einen rata, rttabb = iem.
kort, krap houden; ein ninb fiber bie Zaufe
ten doop h.; 9)1ufterung b. = inspectie h.;
(gteicben) Scbritt mit einem b. = gelijken pas
met tern. houden; 0 mit einem b. het met
iem. houden; b. fftr = houden voor, aanzien
voor; icb batte fiir gut, baf3.. = ik ben
van oordeel, dat..; eine Beitung, lferb unb
Uagen b. = een courant, equipage (er op
na) houden; (feitte clitabtaeit) houden of doen;
einen tieb unb inert b. = veel van iem. houden;
Gods geboden houden of
otter Oebote
in acht nemen; lute tvotten Sic
bamit ge=
batten batten? ,--- hoe wilt U, dat dat gebeuren
zal? of dat daarmee gehandeld wordt?
butte a bamit fo = ik doe dat zoo; Streit'
nub Mauben b. = de goede trouw in acht
= den pas marnemen, eerbiedigen; Zritt
keeren; feine nteiber gut b. = goad in orde
goad behouden; feint Oebienten gut b.
schadeloos stellen;
handelen; fcbabt0 b.
bad Seinige jtt Nate b. = zuinig omgaan

ittittiteruseilter.

met het zijne; fj. Cie babon? - wat
dunkt u daarvan, wat zegt u daarvan? icb
butte nicbt bid bon il)m = ik acht, stel hem
niet hoog; roe Stitcre oaf einen b. - veal
met iem. ophebben; bu muft atty . oaf bid) =
je meet wat gevoel van eigenwaarde hebben;
ben %tem an ficb b. = den adem inhouden;
et fonnte nicbt Manger an ficb b. = hij kon
zich niet langer inhouden, bedwingen; ber
Bug bat = de trein stopt; Olt ein Zlagen
bar bet Zftr = er staat een rijtuig voor de
deur; bad Scbiff bait nacb Sieben = het schip
houdt zuidwaarts aan; auf rho. b. = op jets
gesteld zijn, hechten aan jets; icb bate bafitr,
baf3.. = ik houd 't er voor, dat..; fiat =
zich houden, zich staande houden, stand
houden; ficb au einem b. = iems. partij houden; M an ettv. (Acc. u. Dat.) - zich
aan jets vasthouden, zich aan jets houden;
icb batte micb an ibm od. itjn = ik houd mij
aan hem; ficb aufrecbt b. = blijven staan;
ficb nicbt =blijven niet goad,
bie kartoffern
kunnen niet goad bewaard blijven, duren;
er fonnte ficb nicbt = hij kon zich niet inhouden; 6 bait fcbtvet ibn au itheraeugen =
het is, gaat moeilijk, lastig, het is bijna niet
te doen.
= houden;
tear rein
Vhetett, f.
mebr = er was geen houden meer aan.
ttali tePtall, m. (fib; Zrofcbren) = standplaats.
tottli ter, nt. — = stut, steun; houder
(voor pen, potlood enz.); handvat, oor. toe:
tefignal, 1. = sein om te stoppen.
= halte, stopplaats. Oaft'upb
ftelle,
onbestendig, onstandvastig, onvast, broos;
onbestenonhoudbaar. tratlofigfeit,
digheid, broosheid. VIalituttg, to. —, —en
heading, stand, gedrag, manier van zijn.
tialf tuttOto = onbestendig; onbehoorlijk.
k)atutti fe, m. —n, —n = schoelje, schelm,
schurk.
kbautatogen', f. —(e) = haematogeen, (een
geneesmiddel).
Cham.
m.
amabrtyli bett, $t. = boomnimfen.
ant'burg, = Hamburg. ham'burgifit =
Hamburgsch.
gutinlmtte = ,agebutte.
= warp- of kruisnet;
m.
vischhaak; patrijzennet.
—,
—it
=
handvol.
amid,
iii tnifeb = boosaardig, kwaadaardig, valsch,
gemeen.
—(e)t, —e gesnedene, eunuch.
s>antIttel, m. ,antmet hamel,
ram; slikrand aan kleeren; um tvieber oaf
befagten autitcrattrommen = om weer op
ons onderwerp te komen. Viant'ntelbratett,
nt. = gebraden schapevleesch.
*am'mellibruit, f.; f.;
:fettle, to. = sehapeilborst; -vel; -vleesch;
-bout.
45antintetfprung, m. = zijsprong, bokkesprong.
tjammer = hamer; klepel;
m.
smederij, fabriek. tlauttterarbelter, in. =
hameraar, smidsknecht. biim'mertiar
hamerbaar, tliim'nterbarfeit, iv. = hamerbaarheid. am'inerfirM, m. = hamervisch,
soort van haai. lytat itnerfiirmin = hamervormig. t•ant interiterr, in. = eigenaar van
—;
een smederij. toantintertein, at.
=
—e: Oleifter
m.
duivel, beul, hansworst, goochelaar. toatit'nter:
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mailer, in. = baas, directeur van een smederij. tqattentern, (b.) = hameren,

slaan met den hamer, bewerken met den h.
0ant i merfc4tacie, = me taalslak.am'nter=
jr4lag, m. = hamerslag, slag met den hamer.
.tiant i nterfcbtnieb, m. = (hamer)smid.
nterftiet, m. = steel v. d. hamer. tiatninter:
Wert, f. = smederij, gieterij.
bloedverfstof.
SNilItOnitthite, —(e)
rOagie', iu. — = bleeding. iintorrtvibat':
fctheit, f. = last van aambeien. iiittorr4ots:
ben, V. = aambeien.
= draadpop, hansworst.
!iiant'Pettitanit,

4:1•amlYfet = ,t)amjet.
ist•ant'fter, tn. — = hamster, een soort

veldrat ; iem. die een zittend leven lijdt; symb.
voor „dief". atit'iterbau, m. = hamsterhol.
attb, iv. —, 41(inbe = hand, schrift; atte t,thtbe
boll au tun baben = de handen vol hebben;
feine rilbren = geen hand uitsteken; atO
eerf tegen = de handen aan 't werk slaan;
4). an ficb fegen = de hand aan zich zelf slaan;
baben de handen vrij hebben; einem
freie
geben = iem. iets aan de hand
etiv. an bie
doen; einem an bie
gOett = iem. een handje
helpers; einem etho. in bie anbe fpieten= iem.
iets in handen spelen;
auf
tegen =
de hand op iets leggen, iets in bezit nemen;
berfaufen = vrijwillig verkoopen;
ctiO freier
miter ber = onderhands; Oilter in toter
$5. = goederen in de doode hand; Lange ,t51:inbe
baben = groote macht hebben; bei ber
fein, baben = bij de hand zijn, hebben;
lur
= het ligt voor
fiegt auf ber (fictcben)
de hand; bon (ctiO) ber in ben Wlunb =
van de hand in den tand; auf (ben) ,t)iinben
tragett = op de handen dragen; bie leine in
nebmen = beenen maken, de beenen
bie
onder den arm nemen; bad ,era in ber
tragen = open, openhartig zijn; eine ace bat
uub
staat op pooten, is flink in
orde; furaer $5. = zonder dralen; tje 5ur
= huwelijk met de linker hand;
Unfelt
recbter, finfer = aan de rechter, linker
hand; biete ,V,dnbe macben teicbt ein Gnbe =
vele handen maken licht work; au ,anbert
bea i errn = den Hoer .. in handen.
; :arbeiter,
4)attb'llambojb nt.; .:arbeit,
= hand ilaambeeldje, -work (-arbeid);
-arbeider.
SO. anb' atta, m., :auftegung, zatOgabe,
iv. = handilatlas, -oplegging; -uitgave . (zakuitgave).
=
kbanblbeit, 1.; :befett, m.; :tietuegung,
handilbiji, -bezem; -beweging.

:bibtiottyi, to.; :borer,

A.

attbeW3weig.

standjes, proces; handel, koophandel, koop;
anbel fucben = twist, standjes zoeken; einen
• abfcbtief3en = een koop sluiten; unb
tBanbet = doen en laten; ,t). bat QBanbet =
't kan verkeeren. kit'betn, fcbib. (b.) = handelen, to werk gaan, handel drijven; be0 3uc)b
tjanbett bon ber 9frbeitfreibeit = het boek
handelt over de vrijheid van arbeid; um etib.
= over iets marchandeeren; er Iiif3t mit
ficb 1. =hij laat wel afdingen, is schikkelijk;
= in wol handelen; fid)
mit Bone
banbett fic4 ten fein Mild [bon feinem O.] =
het gaat om zijn geluk, er is sprake, kwestie
van...

att'be011 agent, m.; :afabemie,
= handelsOagent; -akademie
tegett4eit,

(-school); -aangelegenheid.
sattibeOlIartiret, m.; :attOMitfi, m. = handelsilartikel ; -comi US.
tlan i beMejtiffener, ut. = iem. die in dell
handel is.
kllatt'beICIberir4t, in. ; :be3febungen, $1.;
:bitatt3, iv. = handelsObericht (-verslag);
-betrekkingen; -balans.
= gebruik, usantie in
toanbeWtirattrO,
den handel.
$6anibeICIDriej, m.; :bud, f. = koopmansObrief; -book.
= handel, koopmanschap.
4attibeljr4aft,
an'betObiener, m. = handelsbedien de.
't (over een
*ritibeWeinitg fein, inerben
zaak) eens zijn, worden.
:flatte, 111. = handelsOrnt s belCjirma,
firma; -vloot.
= koopvrouw. $;Ittttlic0:
Voan i betOfrau,
freit)eit, iv. = vrijheid van handel.
an'beOgiirtner, m. = hovenier.
toan'betOeift, m. = handelsgeest. sban'bel44:
eridjt,f. = rechtbank van koophandel.
an'bet0 Refit aft, 1.; :gefellfc4aft, i13.; (KWh
f.
handels zaak ; -maatschappij ; -wet.
wetboek van kooptOanibeWgefetgritr#, T.
handel.
V•an'betCgetoir*, 1. ; :gettioilltOeft, to. ;
1.; :tiauL f. = handelsOgewicht;
-gebruik ; -magazijn; -huis.
$ian'beMerr, m. = koopman, handelaar;
hoofd van een handelszaak. .ijanibefOramitter,
kamer van koophandel.

rtn'betCforrefponben3, m.; :friji0,

nt. = handels correspondentie; -crizis;

-man.

•ttn'bet0110tatf, m.;

1. ; :reife, iv. =

latt'beOlIreffenber,

:fadje, = handels O -

handels II plaats; -recht ; -reis.
reiziger; -zaak.

^in. = hand o bijbel (zakb.); -bibliotheek (zakb.); toan'be0frOiff, 1. = koopvaardijschip.
-boor.

handelsschool.
befOrbnte, iv.
ftlerre, iv. = handelsverbod, afsluiting; con-

briefje.

:ftattb,
kban'beICIftaat, m. ; :jtabt,
= handels staat; -stad ; -stand;
:tag,

= handbreed. 4""oanb'breite,
kbanb'breit,
= handbreedte. Iiiitb'briefc0en, T. =

!Oanb'lltmck 1. ; tn.; :blind, m. =

tinentaalstelsel.

hand o boek ; -bus (karabijn, snaphaan); -beu gel -congres.
(aan een geweer).
= twistziek. kjan'bef4unter:
= paardedek, dekkleed, scha= handelsonderneming.
n elptung,
.■Oanb'bede,
= handelsbetrekking;
=
handdienst,
heerenbrak. kjanb i biettft,
beWberbInbung,
-vereeniging. *an'beWbertrag, in. = handienst. Vfriitt'bebrIttf, m. = handdruk.
= delsverdrag. k•att'betObotf, = handeldrij4banbleimer, m.; : eifett (od. :jejjetn),
hand o emmer; -boeien.
vend yolk. [k7lan'betOtneffe = ,anbtun0=
handgeklap, toejuiching, wetted
$jatt i beftatWit,
applaus.
.tian'betClueg, m.; :Aeir4ett, 1.; : 3eitung, hi.;
= zaak, aangelegen- :31veig, in. = handelsO weg ; -merk ; -courant;
an i bet, in.
heid, onaangename zaak, twistzaak, twist, twijg, -tak.

^

g iittbeivaitteit.

256

tbiittintuafrOett, 1. = ('t) wasschen van de
handen. 1. = waschkom.] ante.:
fertigfeit, iv. = vaardigheid in de handen,
handigheid. kbanbIeffein, = handboeien.
Oanbleft = stevig, sterk, kloek, pootig, robuust; fatten b. macOen=iem. gevangen zetten]. ttbanblefte,
—n = oorkonde.
kbanbittiirty,
= vlakke hand, palm v. d.
hand. OantYfarntiq = handvormig.
!Fib, 1. = handgeld, Godspenning, handgift.
vattlYgefenr, 1. = handgewricht, pols.
gemein = handgemeen. >ctitbinetttenge,
1. = vechtpartij, kloppartij, gevecht van man
tegen man. stianb'RePart, 1. = handbagage.
= jicht in de handen.
Vlanb'airOt,
granatc, = handgranaat. t)anb'greiffirf) =
tastbaar, voelbaar, blijkbaar, voor de hand
liggend; iverben = handgemeen, handtastelijk worden. .antenrcifficigeit, lm —,
—en = bhjkbaarheid; handtastelijkheid. $5attb'.:
grit nt. = handgreep; kunstgreep; gevest,
greep; heft. t)anb f graft = zoo groot als een
hand. flitb'inthef iv. = handvatsel, handvat, heft, hengsel,
tt oor, ring, knop, houvast
(ook fig.). t)alv4abeit, fcbtv. (b.) = hanteeren, behandelen; (be, 6304, bad 9iecW', hie
erbnung) handhaven. :itanblytbung, =
hanteering,handhaving.[OctnVOaft: auf banb,
bafter Zat = op heeter daad]. Oanb'OocH =
zoo hoog als een hand.
=
ct-tibliife,
(met de hand gemaakt) roomkaasje.
Mut, nt. = koop uit de hand; kleinhandel.
te:iantvfla0Per, = handklapper, castagnet.
saanblorti, at. = hengelmand, handkorf(je);
korf (van een degen). kmnb'fraufe, iv. =
plooisel, manchet, lub. k)anblit-fb nt. =
handkus; er foinntt gerabe aum
=
komt juist op tijcl. anblanger, nt. =
opperman. 4janblatertte, iv. = handlantaarn.
ibanbleiter, iv. = draagbare ladder, touwladder.
tbiinbler, tn. = handelaar, koopman.
tOnttbleurOter, nt. = blaker. kbanblegifon,
1. = hand- of zakwoordenboek. Omni:14W) =
gemakkelijk (te hanteeren), handig, handzaam,
handelbaar ; (fcblveia.) flunk, stevig. [Oanblo =
ongrijpbaar, niet aan te vattend
tbanblung, iv. —, —en = handeling, daad;
actie; handel, handelszaak, winkel.
InnObeftiffener, :Metter, m. = handelsbediende. ttanblunOtveife, iv. = handelwijze,
manier van doen.
:muff, m. =
tbantYllmeffer, f.; :marfer,
hand mes ; -mortier ; -mof.
41)anbillmiiOte,
:Pferb,
:preffe, lv. =
handllmolen; -paard; -pers; einen enter bie
,Nnbntiibte friegen
iem. te pakken, in zijn
vingers krijgen.
-, —en = ondersteuning,
kbanbireirflung,
bijstand, hulp, handreiking. kbaubjage,
=
handzaag.
= lang
$jaitbfriutr', tn. —(eA —e u.
Turksch mes.
= ontvangUewijs, recu.
iOanb'frOein,
'pantvfrOtan, nt. = handslag. tittb'frfiraulbe,
= handschroef. kbantvittreiben, f. =
eigenhandig schrij ven. kjanb'frfirift, iv. =
handschrift, manuscript; hand(schrift); stuk,
geschrift. 4anb'fr#iftlitt = eigenhandig (geschreven); schriftelijk, in handschrift.
frOttO, nt. = handschoen; einem ben bin=
iverfen = iem. den handschoen toewerpen;
ben .. aufbeben = den handschoen opnemen;

batmen.

er ift ive ein untgefebrter $5. = hij is omgekeerd als het blad van een boom.
tbanlYfdmi)Iltabrif, tu.; :faben, nt.; :Veber, 1.;
:martyr, m. = handschoenlifabriek; -winkel;
-1e(d)er; -maker.
oattlYllfelfe, tn.; :fiend, 1.; :0)40, in. =
handilzeep, -zegel (privaat zegel); -spuit.
kutblireicO, m. = vlugge, onverwachte manoeuvre. anblrontmet, la. = handtrom(mel), tamboerijn. anlYturi), 1. = handdoek.
Ittitb'untbrefien, 1.: int = in een ommezien, in een wip. klianblierfauf, m. = verkoop in 't klein.
:Magen, m.;
:Waft,
handlivol; -wapen; -wagen;
:Wetter, nt.
-wijzer.
anblverf, 1. = handwerk, ambacht, vak;
er ift fein0 (anbiverb ein Scbneiber = hij is
kleermaker van zijn ambacht; einem ba,e,
tegen = iem. beletten zijn bedrijf uit te oefenen, ook: iem. iets afleeren; bad grilf3ett=bij zijn vakgenooten aanloopen (em ondersteuning);
bat einen golbnen l8oben = wie
een ambacht kent, behoeft geen gebrek te
lijden.
= ambachtsman,
antYlverfer,
handwerksman. .anb ilverfertierein,
=
werkliedenvereeniging. ritbittierNiiitefter,
m. = deken van een gilde, overman, deken.
V•anbToerMurfriy, m. = reizend ambachtsgezel, ambachtsjongen. $,:tianbluerMiranrO,
m. = gebruik onder ambachtslieden.aftb'.=
fuerf4tefelle, m. = ambachtsknecht.
incrOgrut tn. = kameraadschappelijke greet.
,anlYip ert&abe, iv. = gildekas. Silanbt:
WerNmann, m. = handwerksman, ambachtsman. tiantatierOntii-fliq = volgens het gebruik onder ambachtslieden; alledaagsch, den
sleur volgend, zonder geest. •ttitbluerOneib,
m. = beroepsnijd. kbanbluerrNetta, 1. =
gereedschap. k!oanblocrfOuttft, iv. = gilde.
kbanb'lltuinbe, W.; :luarterburO, 1.; -,funre3ef,
= handllhaspel; -woordenboek; -wortel
(gewricht).
$janlY3eirOen, = teeken, kruisje (in plaats
van handteekening). ItutlY4eirOnuna, =
teekening uit de hand. 5attb'3irret, nt. =
handpasser. ant'3ug, m. = paraaf.
tOanf, tn. = hennep; ficb nicbt au?, bent
,anfe finben fiinnen = zich niet uit een
moeilijkheid weten te helpen.
tbanfllarfer, nt.; =Dan, tn.; :firefly, iv. =
henneplakker, -teelt; -braak. FOattfbraut,
tn.: er ift mit her getraut ivarben = hij is
opgehangen.
S>anfbarref = hennepeest; hennepdrogen.
Oanjen, Odnlen = hennepen, van hennep.
stoattflnarn, 1.; :Ohnbier, m.; 4-)erocf, hi.;
f. = hennepligaren, -handelaar; -hekel; -zaad.
ln. —(eA —e = vlasvink. "k).a.nr.:
meife, iv. = boommees.
hentbanflintiible, tu.; :Lit, 1.; :fanten,
nepilmolen; -olie; -zaad.
= hennepbraak. g7Ittnr:
.C-sanffrOluinge,
ftenget, tn. = hennepsteel, -stengel, -stok.
—(e) = neiging, lust, trek; helling.
tang,
=
m.; =bault,
hangil balk; -buik; -brug.
= hangIllamp,
:matte,
kbiin'aelltampe,
-mat.
Oaninen, ft. (1.) (idj ljctitge, bit bangft; f)ing;
binge; bange! gebangen) = hangen, hangende
zijn, opgehangen zijn; an einem feibtten B=aben
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barthenig.

We, elite .. ift = ik zal het hem eens aan
zijn verstand brengen. fMiro. ( t. ) =
harken.
*arletin, nt. = Harlekijn.
= Harlekinade,
–,
kbarlefinOoffe,
klucht.
nt. —(e) = knagend verdriet, smart,
kommer; ongelijk, krenking. barmen fieb,
WI. (4.) = rich bedroeven, kniezen, zich
kwellen. tiarmlo4 = onschuldig, onschadelijk,
onnoozel, argeloos. ktartietofigieit, Yu. — =
onschuld, onschadelijkheid, onnoozelheid, argeloosheid.
—, —(e)n = harmonie, over$-)arntonie',
eenstemming, eenstemmigheid, eendracht.
47-4tritionie'lliefire, in.; :mufti, 11). = harmonielleer; -muziek (kopermuziek).
(4.) = harmonieeren,
4arin onie'ren,
overeenstemmen.,,
," arntoltif,113. —=harmonieleer..arnuvitifa, harmonika.
Oarnto'nifit harmonisch, welluidend, samenstemmend, eensgezind. 4jarnto iniunt, f.
a. .. nice = harmonium.
.^)arit, nt. = urine. ljarn'artig =
urineachtig. kbarit'brenneit = branderige
urine. tict ert ett, fcbin. (b.) =urineeren, watepisvloed. larn'gang,
ren. :y ttrn'fiufb nt.
urineweg, -leider. Vtarn'gefiifb f.
in.
urinevat. .Ljarn'orie4, m. = graveel.
harnas, wapen—e
nt.
jagen od. brengen
rusting, kuras; einen in
geraten = in
iem. in 't harnas jagen; in
woede, toorn geraken, driftig worden.
urineloozing.
toarniriiOre,
=
I.
in. = urinebuis, -leider. k5arniritig,
= steen.
diabetes. st-ljartejteilt,
treitientl = urinedrijvend.
kbarn'lltieritoPflinn, t13.; =WM,
:AaPfer,
m. = urine!' verstopping ; -weg; -aftapper.
S-)arpit'ne, iv. —, —n = harpoen.
harpoeneeren. sbarinutie=
reit, fc4iv. (4.)
— = harpoenier.
rer, m.
—n = harpij.
arotyie, iv.
Oar'reit, IMin. (4.) diner actje od. auf etiv. =
(met ongeduld) op iets wachten, verbeiden,
verlangend naar iets uitzien; t■ offen unb
mac4t inanMen Sum 9latren = menigeen wordt
in zijn hoop bedrogen of wachten is erg
vervelend.
odoci) = hard, ruw (hen einer l8rotfMnitte,
hen bet Minbe einer Uunbe).
tiart (4iirter) = hard, ruw, hevig, hardvochtig,
streng, zwaar; vlak, dicht: einen 4arten 2eib
4aben = hardlijvig zijn; er fiat einen 4arten
Aopf = hij heeft een harden kop, een hard
hoofd, is dom, onbevattelijk of eigenzinnig;
eine barte etirn = een stalen voorhoofd; idj
luerbe einen barten tanb 4abeit = ik zal een
harden dobbel hebben, 't zal mij veel moeite
kosten; latter rater klinkende daalder,
zilveren daalder; einem 4. 3uTeteit = iem.
onstuimig aanvallen, sterk aangrijpen, in 't
nauw brengen, bij iem. krachtig aanhouden;
1). am Sege, bei bent r or = vlak aan den
weg, bij de poort; eb fain iOn (od. i4m) 4.
het viol hem moeilijk, lastig, was hem
an
—n = hardniet aangenaam.
heid, ruwheid, hardvochtigheid, gestrengheid.
fc4iv. (4.) = harden, hard maken.
f. ; :Wet, f. ; t)artiffiigter, tn. — = schildvleugelig
k)nrifeitIltaitg,
:pm = harp II toon ; -speelster ; -spel ; -spel. insect. tptrt'neftitten = hardgekookt; verSt.-Janskruid.
stokt, verhard. s)art'f)ett, f.
nt., zie
- —it = hark; 44 miff Out 3eigen, liartityr3i0 = hardvochtig, ongevoelig, on*jar*,
17
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1. = aan een zijden draadje hangen; bet
,sr)immei 4iingt iOnt Vetter Oeigen = de speelman zit bij hem op dak; an einem, dill. tan
gen = aan iem., iets hechten, gehecht zijn.
(b.)
hangen, ophangen; er
Witegen,
= hij
tlitt ben ko01, bie Cbren, bie gtilget
laat hoofd, de ooren, de vleugels hangen
(is moedeloos); an ben %eget 1j. = aan den
kapstok hangen; Tein .era an etiv. 4. = zijn
hart aan iets hechten; ben Olantet nadj bem
= de huik naar den wind hangen;
Gittbe
einem ben 3tetferb 4,34er 4. = iem. kort
houden; WI)
= zich ophangen. $.1"iin'gett,
unb eittgert = met hangen en
1.: mit
worden. fietn'gensOnert waard opgehangen
= hanger.
to worden. an'ger,
hang 11 slot; -balk.
:Wert,
*an'te, iv. —, —n = dij (eine,?,
tnitt'ite, iv. = Johanna, Hanna,
Hanna, Hansje.
Jeanne. $janitirtiett, T.
Hannem.
..mennet
man (spotn. voor „Deep").
=
anitoliera'ner, kumno'berer,
Hannoveraan. twino'ber(Mr4,
rifcb = Hannoversch.
= Hans, Jan;
=
One
zieltje zonder zorg;
(Zent0) in alien Halfen = bemoeial, Jan Albedril.
.0anjetmitb, tn. =Vian'fa, k)attife,
Hanza, Hanzeverbond.
Jantje;
nicbt lernt,
s)iiiiO41)ett, I . =
lernt ,)atO nintmernte4r = wat Jantje niet
leert, leert Jan nooit.
kleinfear, in. —en, —en = Hanzaburger.
twifealitr4 = tot de Henze behoorend.
fMtv. (4.) = foppen, beetnemen,
sollen met, ontgroenen, (onder de linie) doopen.
= Hanzestad.
aitifejtabt,
= Mallejan, gek, idioot.
$7:ittn4narri,
Zici nts tuurfe, tn. —(e)b, —e, u. ivittite
Hansworst. stian4tvurftia'be, iv. = hensworstenspel, klucht.
—n = halter.
s)aitlei,
fc4iv. (4.) (mit) = hanteeren, orngaan met; [handel driven, bedrijf uitoefenen].
stiantie'rung, —, —en bedrijf, beroep,
werk.
tia'perig = ruw, onbeholpen. ba s pern, fcbio.
(O.) = haperen; be fiapert = daar zit hem
de moeilijkheid, daar schort het.
— = hap, beet, brok.
nt.
(4.) = happen. tx.4.11,413 =
fialrOen,
gulzig, begeerig; ruw, erg.
tytr! = haar! (near links!)
fcblv. (4.) =ijaranguie'ren (spr.:
harangueeren, aanspraak houden.
dorpsdistrict.
—rt
—,
s)ar'be4=
aribe,
= baljuw.
titigt,
= harem.
cc'rent, m.
Oiiirett = haren, van haar; riatette Oeivartb =
haren kleed, boetekleed.
heretic, ketterij.
Voiirefie', iv. —, —(e)n
— ketter. k5ii re s tifrt) =
.tbiirelifer,
kettersch.
—, —n = harp. kjarfettett', 1.
*arle,
—e = kleine harp. kbarfenifv, itt. —en,
—en; tlarrit er, = harpist, harpspeler.
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hardmeedoogend. g-?• arti ber3igteit,
—
vochtigheid, ongevoeligheid, onmeedoogendhardhoorig.
held. tjarti tjarig
hardhoorigheid. f)artliitifift =
tett, tn. —
hardhoofdig, koppig, eigenzinnig; dom, onbevattelijk. lytrtleibin hardlijvig. Dart':
utaufin = hardbekkig (bon $ferben); onwillig,
weerspannig. 4arettildig = hardnekkig, halsstarrig, stijf en strak. 5>artiniictiateit,
hardnekkigheid, halsstarrigheid, koppigheid.
k"iirtinither, f. = poeder om vijlen te harden.
4art'rinbin met een harde korst, harde
bast.
*artifrOter, 1., zie tjaticOter.
(bed Stable) = harding.
giiir'tung,
waarzegger (uit in--e
.t•aru'fPer, nt.
gewanden), kwakzalver.
m.
=
ara'gettirge, f.
Harz(gebergte).
IL Sjar^, f.
—e = hars.
m. = harsboom. tjaVaen, fcbiro. (b.) = harsen,
met hars besmeren; 't hars inzamelen. bar':
31g = harsachtig. kuallotfie,
= bars- of
= harsplant.ctrAi:
vetkool. 5ar3litiatt3e,
-=reis
door
den
Harz.
tatlitaitne,
reife,
nt. = harspijnboom.
tottfarblfOiet), f. =hazardspel. liafarbie'ren,
fcbin. = wagen, hazardeeren.
.tia'frOutantt fitieten = krijgertje spelen.
ba'fitett, fcbrii. (b.) = vangen, grijpen, pakken;
naar iets grijpen, jagen.
b. neat env.
fltieten = krijgertje spelen.
— = haasje.
S)iidlten,
— = gerechtsdienaar, verm.
volger, speurhond.
kPa'fttifr4,1.—= hasjiesj (bedwelmend middel).
$irefe, m. —n, —n haas, lafaard, bloodaard;
ha tient bey$feffer
daar zit 'm de
= loopt niet
knoop; bie 9trbeit ift fein
braut =- 't wordt mistig; abivarten
weg; tier
tole tiiuft = de kat uit den boom kijken.
kletfelant s , m. —en, —en = zotskap, nar, gek.
fl'fet, tn. —, —n = hazelaar. Via'etgerte, tn. =
hazelaarsstok, hazelroede. kurfellm4n, f. =
hazelhoen, korhoen. Oafefie'ren, fcbin. (tj.) =
grappen maken, stoeien, dartelen.
,
= hazelnoot.
f.: einen mit
fcbmieren = iem. rottingolie geven.
= ,tafefgerte. kbaifeltuuriu, en. =
rote,
blindslang.
*cefettart, In. = hazenaard, -natuur; hazensoort. toafen'tsain, hazenvel. loajenttratett, m. = gebraden haas. oaifettfufi,
m. = hazenpoot, -voet; lafaard.tyefenfiiffig =
laf. a'tetti)er3, f. =hazenhart; lafaard; Jaffe
hazewind, windhond.
aard. tleefentiuttb,
t•cefenftein, = hazepeper. toalenpanier,
ergreifen
=
het
hazenpad kiezen.
f.: bad
hazepeper. s>a'fen:
sbalenOfeffer,
ic4arte, tn. = hazelip. k)ajettfitrot, m. =
= haasje.
klein schroot.
f.
=-- tVtafelrute.
)12t4i linger,
—n
=
deurhengsel,
duim
voor
k•-a'f0e, tn.
een scharnier; haspel. oa'fpet, m.
od. —n = haspel, garenwinder; draaihek, tourniquet. tittifOetn, fcbin. (b.) = haspelen, opwinden, ophijschen; draaien, om zich
been slaan. fl'fpetrati,
= kruisboom.
t•afb m. !4)affe = haat. Oaffett, Tobin. (b.) =
haten, een hekel hebben aan. tiargenftert
hatelijk, naar, verfoeilijk. loaffer,
— hater. tiakertiillt vol haat. 1)iiktitt=
leelijk, onaangenaam, gemeen, slecht.

0(1104.

leelijkheid, onaangenaamIlif)telt,
heid, gemeenheid, slechtheid.
haast, gejaagdheid, overijling.
S2- aft, lu. —
tyrftett, Wu. (4.) = haasten, jagen.
haastig, gehaast, gejaagd. kbajtigteit, tn. =
groote gehaastheid, gejaagdheid.
liefkoozen, mokkelen.
fcbin. (b.)
—e = lijftrawant te paard
V•atfrifler', ut.
(in Weenen); eig. boogschutter.
toiltitic0; ttabitt ift ein befferer Zogef at?
Hadden was een rijk man, Hebben is er
beter an.
kloati(e), ht. —, —en = jacht met windhonden,
jacht, drijfjacht, haast.
an, m. —(eA —e = houw, slag; houtslag,
hak, hakhout.
= mutsje. $to'aulte, to.
—n = muts, kap; kuif (eined ZogeW;
enter hie
bringen = aan den man brengen,
doen trouwen; enter
fontmen= trouwen
(bon rauen). au'beititanti, 1. = mutselint,
keelband.
kuifeend.
)atti ftettente, in.
tlattibentopf, m.=mutsebol.t•cat'benterrbe,
kuifleeuwerik. toau'benittufter, 1. =
mutsenmodel. att'fienic4teife, = strik
aan de muts. .criftienftort, nt. = mutsebol.
—n = houwitser.
5ttittlit'3e,
auttiti=
bom.
3enfuget,
—e = adem, ademhaling,
spaucO, at.
ademtocht; geur; waas. tianAen,
(tj.) =
ademen, blazen; fluisteren. toauqtaut,m. -=-geaspireerde klank.
kbau'begen, m. = houwdegen; ijzervreter,
vechtersbaas.
huurkoetsier.
—
[sliatt'berer, ut.
bent, fcbin. (b.) = huurrijtuig houden; in een
huurrijtuig rijden.]
—n = pik, hak, houweel.
*tu'ett, ft. (b.) (fjaue; bieb baute; biebe le.
baute; baue! gebauen) = houwen, hakken,
slaan; aeiten = vijlen kappen; ben Uein,
berg b. = met de hak omwerken; ba?, ift timber
gebauen nod) geftooben = dat raakt kant nosh
wal, dat is geen vleesch en geen visch, dat
lijkt nergens naar; iiber bie Scbnur tj. = de
perken to buiten gaan; einen
Cbr b.,-afzetten; fitt
= vechten met de blanke
zich door den
sabel; ficb bunt ben aeinb tj.
vijand heenslaan.
— = slagtand, wild zwijn;
tlatt'er, ut.
houwer; (Otter) ertshouwer.
f. — hoopje, troepje, kleine
massa, handvol. WittleItt, fcbin. (tj.) = op
hoopjes leggen; aanaarden.
11-ntfe, —et0, —n = hoop, stapel, menigte,
massa, troep, bende; in ,aufelt f4en = op
hoopen zetten; fiber ben <taufett (tverfen) =
overhoop (gooien); in balm taufen = in
groote troepen. Orittifen, fcbto. (ti.) = hoopen,
ophoopen, opstapelen, (bct. .l)Naf3) met een kop
voorzien; fits i. zich ophoopen, zich opstapelen, zich opeen hoopen, toenemen.
fiaujettlueife = bij hoopen; bij of in menigte,
in grooten getale. fjCiu'fig = talrijk, menigvuldig, herhaald; herhaaldelijk, dikwijls, vaak.
— = menigvuldigheid, ('t)
dikwijls voorkomen. — = opeenhooping.
hakblok.
m.
an't, —(e* aupter = hoofd; opperhoofd,
= oud student; ben aeinb
chef; betnoofte
fcbfagen = den vijand verslaan;
auf
,Nulnen = aan 't hoofdeinde, bovenaan.
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saber,
sbauPtillabfriwitt, In.; :abilitt,
in. = hoofd afdeeling ; -doel; -ader.
boogaltaar. „C:,auptiaitter,
anPt'attar,
m. = plechtanker, groote anker.
; :armee,
sbattOt'llanftifter, in.; zarbeit,
hoofd bewerker ; -werk; -leger.
artitet, tn.; :augenmerf, j.; :batten,
hoofCartikel; -doel; -balk.
m.
..autit'llbaftet, in.; :begebentieit, in.; :begriff,
tn. = hoofdllbastion, -gebeurtenis; -begrip.
..attOt' befitiiftigung, in.; :beftanbteit, nt. =
hoofd bezigheid ; -bestanddeel.
hoofdband; diadeem.
k)auPt'binbe, iv.
auPtiburb, = grootboek.
V)auPt'llbudiftabe, m.; :rigenfr4aft, in.; :an:
= hoofdpletter,
fa4rt, in.; :eingang,
-eigenschap; -inrij (-invaart); -ingang.
= aan 't hoofdeinde, bovensciiittplen: au
aan. t•autit'enbe, T. = hoofdeinde.
voornaamste erfgenaam.
erbe, nt.
:fetjter, m. =
auPt'llfark 1. ; =farbe,
hoofdlivak; -kleur; -fout (of -gebrek).
auPtillfeittb, m.; r.feitung, tn.; zflufb rn =
hoofdlivijand; -vesting; -rivier.
lautiPt'llfrage, in.; zgebattbe, 1.; :gefiitte,
431. = hoofdlIvraag, -gebouw; -inkomsten.
= voornaamste streek,
auOt'gegentl,
= hoofdprijs.
hoofdpunt. Vlauprgettlinft,
voornaamste schuldflitOtt gliiubiger,
eischer.
k5aulitlinrunb, m.; [ :gut, f . ;] zbaar,1.; :ba4n,
m. = hoofdllreden; [-som;] -haar; -kraan,
(ook: haan van 't dorp).
=
sr6anOt'll4anbinng, W . ; =OM I.; :ibee,
hoofdlihandeling, -leger; -idee.
attOt'itt4att, m. = hoofdinhoud. anpriagb,
groote jacht. IlanOt'farte, tn. = hoofdlandkaart, algemeene kaart; voornaamste kaart.
m. = kranige kerel, baas.
=
:ftager,
auOti lltirMe, in.; :nage,
hoofd II kerk ; -aanklacht ; -aanklager.
*anOti tafter, f. = overheerschende, voornaamste ondeugd. VlauPt'te4re, = voornaamste of grondleer. toaupt i te4rer, m. =
hoofdonderwijzer. tattOti teibenfr4aft, lv. =
grootste, ergste hartstocht. kuutOtitettte,
m. —(e)d,
43t. = kap(i)teins.
met
—e = hoofd, stamhoofd.
het hoofd vooruit, voorover. s)autalittie,
= hoofdlijn. tyluOt'W = hoofdeloos;
zonder aanvoerder. cuttOtitnactjt, in. = hoofdmacht. aupt'inann, m. =hoofdman, hoofd;
kap(i)tein. $:)auptilitanniAaft, in. kapiteinschap; alle kapiteins; gros van 't leger.
)catOti llmaft, m.; :matter, h.; :ntertmat, f. =
hoofd II mast; -muur ; -kenmerk.
groote mis. aupt'mittet,
ilattOt`meffe,
1. = voornaamste middel. SPaupt'ittuftertutn,
groote inspectie. k,aittit'itarr, nt.
uitgemaakte gek. lau.pt'neigung, In. =
hoofdneiging.attptfttenner, tn. = algemeene
= belangnoemer.
aupt'niebertage,
rijkste nederlaag; hoofddepOt. kbautitiort,
nt. hoofdplaats, voornaamste plaats. kjanor:
hoofdpersoon. SjauOt'Pfeiter,
Polon,
ut. = voornaamste pilaar, steunpilaar.
;
(zpoftautt, 1.); zPreiL
t)auPt'll0oft,
:Ountt, tn. = hoofd postkantoor ; -prijs; -punt.
iv. = hoofd lloaul)t'llquartier,
;
kwartier; -bron.
= algemeene rekening.
klaupt'reftnung,
:register,
:read,
,lautit'llrebatteur,
1. = hoofdllredakteur, -regel; -register.

)au.

= hoofdronde, -patrouille.
attOt'ronbe,
= hoofdzaak; in ber = in
autit'far4e,
hoofdzakelijk,
hoofdzaak. liattofaittirt)
voornaarrist,gewichtigst;voornamelijk.Sijauor:
= voornaamste, eerste zanger.
fiinger,
tn. =hoofdzin. auptrfaute, lv.
hoofdzuil. S)aitOt'fitabett, m. = ergste, voornaamste verlies. g?"' aulit'fr4iff, f. = hoofdschip.
= algemeen gevecht; be1,jauOt'fr4taitt,
slissende slag. toaupt'fri4Iiiffet, m. = looper.
auptifctjututt, m. = kapsel; hoofdsieraad.
ialatIt'frtjuttl, ip. = meeste schuld; hoofdschuld. flttpt'fcljuttmer, m. = voornaamste
schuldenaar.
crutitifitittierigteit,
grootste moeilijkheid. *,attplrfette, tn. =
hoofdkant. Voaittitlith m. = hoofdzetel.
auPt'forge, in. = voornaamste zorg.
aupt'fpafb = dolle grap, echte grap.
clattit'jtabt, tn. = hoofdstad. tiauPt'ftlib:
Wit = van de hoofdstad.
aupt'liftiirte, tn.; =itation, Yu.; =fteuerauti,
= hoofdmacht; -station; -kantoor van de
belastingen.
= voornaamste, eerste
s>cutpritintute,
stem.
aittlati ftoff, tn. = hoofdonderwerp.
rattPt'ftrafg, Yu. hoofdstraat. S3auttr,
f-treiri), tn. = groote slag, meesterlijke zet.
:OctuPtItiticf, f. = voornaam stuk; hoofdpunt;
= algemeene
hoofdstuk.
aanval.
:fiittbe, iv. --,-s>aupfliftiitle,
:futtime,
hoofdllsteun; -som ; -zonde.
= hoofdllSaupt' teit, m.;:titer, tn.; :ton,
deel; -titel; -toon.
hoofd
poort;
-deur.
s)aulair II tor, 1.; =tiir,
II
groote, beslissende slag.
)cyttPt'treffen, f.
s)auptIreffer, tn. = hoogste prijs.
: mow;
s>auOtIrcppe, iv. = groote trap.43
trump f, m. = hoofdtroef, matador.
:tinter:
; :uniftanb,
aupt'iltugettb,
hoofdlideugd, -omstandigheid;
nt.
-verschil.
ziverbre:
:urfar4e,
tiautit'llurbeber,
Men, f. = hoofdlIbewerker, -oorzaak; -misdaad.
=
voornaamste
genoesT)auprbergniigen,
gen; groot plezier. sb‘aupt'berfanntung,
= groote, algeneene vergadering.
ztuabrtfreit,
aupt'lltuaite, in.; :tuaffe,
=hoofdliwacht, -wapen; -waarheid (grondwaarheid).
nt.; 4tieg, ut.; :inert, 1. =
hoofdllwal; -weg; -werk.
"
atiPtivitab,
m.
= hoofdwind, voornaarnste
S;1
substantief, zelfwind. ,)attpt'Itiort,
standig naamwoord; hoofdwoord.
)att.tvt'll3abttilort, f. ; = 3eictien, f.; :3ettge,
m. = hoofdlltelwoord, -teeken; -getuige.
$jaupt'113iet, 1.; =3oltaint, f.; :311g, in.; ,Atuccf,
m. = hoofdlidoel; -kantoor van in- en uitgaande
reehten; -trek; -doel (-bedoeling).
f. —6, k■ drifer = huis, woonhuis; geboorteplaats, -land; gezin; handelshuis; bct
ber Wetneinen = het huis der Gemeenten,
Lagerhuis; auf3er bent ,,aure = buitenshuis;
au ,artre rein, bleiben = thuis zijn, blijven;
ttadj ,aure foramen = thuis komen; ber S5err
bout ,aure = de heer des huizes; bantit biei,
ben Ste mir iu tattre = houd dat maar voor
je; iho finb Cie au g:)aufe? waar hoort U
thuis? in einer Sa* au ,Cjatire rein = in iets
thuis zijn; op de hoogte zijn; bon ts)attie ant =
Crartien = het Huis van
van huis nit; bae.,
op grooten
matlyit
Oranje; ein grof36
17*
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voet leven, een grooten staat voeren; fein
beftetten = orde op zijn zaken stellen (met
't oog op den dood); ein offeite 4). baben =
gastvrij zijn; bad,S). War bolt = de schouwoude man,
burg, de zaal was vol; attee,
= fidele
oude vriend, kameraad! fibete
fatten = met de
kerel; mit ber
deur in huis vallen.
flit4'11 attar, m. ; =anbac tit, to. ; :apotbefe,
to. = huisilaltaar; -godsdienstoefening; -apotheek.
= huis(houd)werk.
Vitid'arbeit,
firmer, m. = huiszittende arme.
m. ; :arat, m. = huislarrest,
-dokter.
tjautvbaffett = huisbakken; alledaagsch, prohuiselijk bal.
zaisch.
m. = huisbeambte. Sfjat0':
bebarf, = huishoudelijke benoodigdheden.
IctuCltiefitwr, m. ; :bettiOner, m. ;
tbef, tn. = huisjleigenaar; -bewoner ; -bibliotheek.
vast huiselijk gebruik,
nt.
familietraditie. tkalWburf), 1. huishoudboek.
=
huisjongen.
.45auliuritte,
f.
— = huisje; and bent S). fein = buiten
nt. = huisdief.
zich zelf zijn.
= voorhuis.
_alitO,'biefe,
475au'llblener, nt. ; :bracbe, ; ;
:eigentiimer, m. = huislibediende, -duivel(in);
-eer; -eigenaar (-baas).
[atO s etiren, m. — = voorhuis.] (Ituifen,
fcbio. (b.) = huizen. wonen, verblijf houden;
huishouden, te werk gaan; huisvesten, her[bergen.
= steur.
sNituifeit,
4au'ente, to. = huiseend.
nt.; :berfauf, nt. bouw, verkoop van huizen.
$iiit'ierreibe, to. = huizenrij. t•aultur,
m. = voorhuis. [kjau'frauaofe, m. huisonderwijzer, goeverneur.]
itiO'llfrctu, :frennb, nt.; :friebe, nt. =
huis II vrouw; -vriend; -vrede (huiselijke vrede).
47,au4'getirauck m. = huiselijk gebruik; gewone doen.
f. =
COaiWilgenoife, in.; :geriit, f. ;
huis l genoot ; -raad ; -wet.
= dienstpersoneel.
cui•O'gefittbe,
m. ; :gottebiettft, nt. ;
:Oat, nt. = huis 11 god; -godsdienstoefening;
-haan; -houding.
10'1iatten, ft. (tj.) = huishouden; einem i. =
iems. huishouding doen; mit bietem biitt man
bat* mit ivettigem tommt man and = men
moet de tering naar de nering zetten; hoe
meer men heeft, hoe meer men uitgeeft; mit
= zuinig met lets zijn.
etto.
— = huishouder, intendant. 4jaiW,
nt.
—, —nen = huishoudster.
biiiterin,
zuinig, spaarzaam.
batterifeb
kjauaitung, tn..= huishouding, huishouden.
huishoudboek.
SiawirfiattunObudi, f.
= huishoudelijke
*aiOlialtungOorgen,
In.
=
beer
des huizes;
zorgen.
een huis hoog, huizenhoofd. fiaivetiod)
hoog, verbazend (zeer)hoog..,bautViwfuteifter,
at. = huisin. =huishofmeester.
hond.
tiaufie'ren, fcbtro. (b.): mit etto. tj. (geben) =
venten, langs de huizen te koop loopen. .5:taw
— = venter, marskramer.
ile'rer,
= marskramershandel,
k,aniierlianbet,
= ventersmarskramerij. .coaufiers f,
th elit,
patent.

Gaut.

hulp in de huishouding,
4)cutOungfer, to.
juffrouw, dochter des huizes.
=
tu.; :fate,
f.;
huisilkonijn; -kapel; -kat.
!rctu'liffeib, I.; :fiter4t, m. = huiskleed
(-japan); -knecht.
klatOloitette, = kollekte langs de huizen.
kmunretta, = huiskruis, huiselijk verdriet.
, 1 ctits'tettertie, to. = ganglantaarn.
lebrer, nt. = huisonderwijzer, goeverneur.
nt. — = eigenaar van een
boerenwoning. att.41 teute, 43t. = huurders.
benvetir4= huiselijk, gezellig; huishoudelijk;
huiszittend; fieb b. itiebertaffen = zich metter— = huisewoon vestigen.
lijkheid; huishouding, thuis.
f., :magb, = dienstmeisje, -meid, -bode.
$iaiWttiann, m. = [hoofd van 't gezin],
portier, concierge. t•cru'inatineoft, to. =
eenvoudige burgerkost. S> atOlitarber, nt. =
huis- of steenmarter. V•alOinteler, in. = hof= concierge, huismeier.
to. = huishuur.
bewaarder,
s)au'minifteriunt, f. = ministerie van 't
1. = huismiddel.
koninklijke huis.
octiWintitter, tn. = huismoeder.
als
huismoeder.
of
terlif4 = van
:orben, m.; :orbnung,
)cutWIlituntitter,
huislinummer; -orde; -regel.
Sl-loau'Otage, to. = huisplaag. tottIO'poitiffe,
verzameling leerredenen voor 't huisgezin. aiWProPtiet, m. = haan.
itiO'llrat, tn. ; :ref4t, 1 . ; :regiment,
huisilraad; -recht: -bestuur.
=
;
:ff4filifei,
aiWIlrori,
huisjhjas, -sleutel; -schoen (pantoffel).
SgaiO'fitiveite, = drempel van 't huis.
Voauffe (spr.: hoosse) = hausse, stijgen van
de effekten.
= huiselijke voorspoed;
•iitO'fegen,
kinderen. octiO'f-taat, n t . = huis. ai.Wftattb,
= huishouding, leefwijze; einen eigenen
griinben = een eigen huishouding oprichten.
:taube, to. =
:furOung,
Voantqfteuer,
huis II belasting; -zoeking; -dud (tamme duif).
s)aullein, m. = hardsteen.
au'llteufet, m.; :tier, T.; :tor, f. = huis llduivel (-draak); -flier; -poort.
familierouw.
:)ctiOitraiter, to.
= trouwen in huis.
trattung,
=
aiO'lltrutipen, V.; :tiir,
huis troepen; -deur; -klok.
t•auClbater, nt.; :bertrag, nt.; :berhiatter,
:bertualtung, = huisilvader; -verdrag; -meester (intendant, concierge); -administratie.
kliatO'bogt, m. = slotvoogd; intendant; raadhuismeester en gevangenbewaarder.
woning van den slotvoogd;
oillibogter,
stedelijke gevangenis (in Berlijn).
au 'tnefe n, f. = huishoudelijke zaken, huishouding. f. = huiswezel, tamme
wezel.
kbatOluirt, m. = huisheer, huisbaas; gastheer; heer des huizes. icuiWhiirtfc4aft, to.=
huishouding; huishoudkunde. kjai0 r3ine4, =
huishuur.
saute = huid, vel, vlies; jucrt
)aut,
heb je soms zin in een pak
bic0 bie ‘).?
zijn leven
tuebren
slaag? — ficb Feiner
er
bationfontinen
verdedigen; tuft beiter
heelhuids afkomen ; er ftectt in tether gluten 4).
ate,
k
j.
steekt
in
geen
goed
vel;
er
ift
nidjty
hij
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ittib Anoc4en = hij is vel over been; mit $5.
unb iaaren effen = met huid en haar opeten;
it)m ift itto41 in feiner = hij voelt zich heel
behaaglijk; man miic4te au6 her ,f). fa4ren =
't is om uit je vel to springen; feine
Au
narfte tragen= op einen gevaar lets wagen,
zijn leven wagen; au6 anbrer ,Veute tit
gut Niemen fdjneiben = 't is good riemen
snijden uit andermans leer; er ift eine Bute,
= hij is een goede, eereftrric4e, nartifc4e
lijke, onnoozele ziel, bloed; auf her fauten
fiegen = luilakken.
$1•aut'attOrDtag, m. = huiduitslag. iittfrbett,
1. —6, — = huidje, velletje, vliesje.
= huidklier.
fc4tu.
sbaut'briife,
= vervellen;
(4.) = huiden, villen; 144
veranderen, zich beteren.
= huid ll$mut'llent3iinbung,
=farbe,
ontsteking; -kleur.
of
vlies
bedekt,
met
een
huid
Daulig =
vliezig. kbaut'franfOcit, to. = huidziekte.
huidloos, zonder huid.
1 auffo0
*autrellef (spr.: hooreljel), f. = hautrelief,
verheven beeldwerk.
tn. — =
autIctifie, tn. = huidzalf.
vervelling, 't huiden, villen.
*tug: e6 ift fj. title maut = 't is food om oud
ijzer.
it)au'Aafitt, m. = slagtand.
*atutnefe, m. —n, —n = Havanees.atiait':-.
(n)a, to. = Havanna. giabanItatabat, nt.;
Havannatabak ; -sigaar.
,3igarre,
erteiben =
abarie', tn. — = averij;
averij lijden.
klIa'befort, nt. —(e)?.,, —6 = havelock, soort
overjas.

stiaAarb' = ,afarb.
Da! = he! hola! he?
= vroedvrouw.
ipeD'antnte,
.42e'tie, tn. = Hebe, godin der jeugd.
Ve'Dearnt, m. = hefboomsarm. „t)e'befinnin,
= hefboom. e i betiort, nt. = kraan, bok.

egie'Det, m. —t, — = hefboom; er felt ek
Oetnegung = hij brengt alle raderen in
.
beweging. kyeberarm, nt. = hefboomsarm.
De'Den, ft. (4.) (bu 4e4ft, er tjebt; 404 [4u4];
fjnhe [4iibe]; Liebe! ge4oben) = heffen, opheffen,
beuren, opbeuren, doen uitkomen, [aanheffen ,
houden]; Sein out bent B'affe fj . = hevelen;
ein Ainh and bet Zaufe = een kind ten
loop heffen, au6 hem Satter 4. = uit het
zadel lichten; einen Sc44 4. = een schat
lichten, ,, opgraven; Pletb b. = geld opnemen;
biefen IMetitanb triorren tuir 4. dezen misstand zullen we opruimen, uit den weg
ruimen; hie Stimnte tj. = de stem verheffen;
hen Voitritaith tj. = de welvaart bevorderen,
doen toenemen; einen 4. = een borrel nemen;
firD = stijgen, omhooggaan, rijzen, beter
worden; biefe Ornen 4. fic4 = heffen elkaar
op ; [zich verheffen].
= steunpunt. kie'DeoPfer,
kbe'Depunit,
= hefoffer. )e'Der, tn. —d, — = hef boom ;
hovel. SZlie'berotte, tn. = lijst van heffingen.
= hefboom.
■Oe'beftanne,
to. = ontvangkantoor. $ie'belvittbe, tn. =
windas, katrol, schijf.
m. —6, — = Hebreeer. fiebrh'ifrij=
Hebreeuwsch.
le'fittng, tn. -- en = hefting, verheffing,
hoogte, 't doen uitkomen, bevordering, opkomst, herstel, inning (ber Steitern).
—it = hekel; einen bard) hie

efttiareit.
3ierjen = over den hekel halen. $1eAct,
Dant, = hekelbank. .0eActfratt, tn. =
hekelaarster. De'itetn, fc4tn. (O.) = hekelen

(ook fig.), over den hekel halen, doorhalen,
bevitten.
.t)ectrie, tn. = knieboog.
snoek; (in school)
$)erDt, m. —(06, --e
kraan, bol; ein fritter = een geslepen
klant; bet $5. im Rarpfenteicbe = de wolf in
de schaapskooi. g?- erDt'bar, m. = snoekbaars.
snoekebroedsel, -pootsel.
erflit'firttt, tn.
Imf)Vgrau = snoekgrijs, hlauwgrijs.
tiinin, m. = groote snook. S)-erW'fr4inintet,
m. = roodgespikkelde Schimmel.
:)etf, I. (norbb.) —(e)6, —e = afsluiting, omheining; deur in een omheining; achtersteven,
spiegel. tn. —n = heg, haag;
struikgewas; broedplaats; broedsel; broeitijd.
tyclen, fcbto. (4.) = paren, broeden, jongen,
uitbroeden (ook fig.).
ec'tenabet, nt. = kleine adel. etwefenapfet,
m. = paradijsappel. eclettbeere, =
doornbes. V)eclettfeuer, f. = tirailleursvuur.
ec're-tt..,
_leci fett4opfeit, nt. = wilde hop.
tirfeDe, to. = hondskers. )ec i fenretter,m. =
struikroover. ec'renrofe, to. = wilde roos,
eglantier. 5cc'reitfr4ere, tn. = tuinschaar.
N'I'ec'ten3autt, m. = heg, haag.ecleptenttig,
= tirailleursnt. = potstuk. Voccrfeuer,
vuur. ert'fiagge, tn. = hekvlag, achtervlag,
= legtijd, broeikampanjevlag. eet'3eit,
tijd, broei.
heidaar! he! bola!
fy i ba t.
—tt = work, vlas.
e'be, ht.
$;)e'beritt, m. —(e),6 = hondsdraf; wilde mosterd, herik.
eb'frDra, tn. — = hedsjra, Mohammets
vlucht, begin v. d. Arab. tijdrekening.
kner, 1. —(e)6, —e = heir, leger; schaar,
groote menigte, troep. $5eerituttau, nt. (e)6 =
heerban. klee'reaDteitung, to. = legeraf= legerdeeling, troep. .ee'rOmacDt,
legertocht, krugsmacht. oee tre,631tg, m.
tocht, expeditie. oceri -faOrt, to. —, --en =
heirvaart, krijgstocht. tn. =
legeraanvoerder, generaal. eer'Daufe, tn. =
legerschaar; legerkorps. *ce-r i tager, f.
[kamp.
= veenrook.
Sjeer'raurD,
$cieer'fiittle, ht. = colonne. eer'frbar, to. =
heirschaar, legerschaar, krijgsbende. s)ecr't
frDau, tn. = inspectie, revue, wapenschouwing.
..eer'ftrafp, tn. = heirweg, groote weg,
heirbaan. th" ecr i lueFen, f. = leger(zaken).
—n = gist; schuim; droesem;
.e'fc, ht.
hie bed 3off?., = de heffe (van het yolk);
ben Add) bib auf bie (bi g Sur) S;5. Lenten, auk=
trinfen = den kelk tot op den bodem leegdrinken; auf hie .5. fontttten = aan lager wal
raken; .tije'fenDrot, 1., zfut*ti, m. = brood,
kook, pannekoek met gist. befirtit = gistachtig. ty'fin = met gist.
:Deft, I. --(e)6, —e = hecht, handvat, steel,
fig. heft, leiding; schrijfboek, schrift, aflevering. brochure. .,Oeftlten, f. --f, — = schriftje.
$ieftet, m. u. I. —6, —, — n =
haakje, kram. Dertetn, Rijn). (4.) = vastmaken,
vasthechten. ljerten, f(4111. (fj.) hechten,
heffen, naaien, vastmaken, rijgen; (sits 9311.c4)
innaaien; (bin Mtgen, bie Oebanfen) attf eat,. =
op iets vestigen, richten; fief) D. (an) = rich
hechten (aan); rich vestigen (op). .S3eft.fabeit,
= hank,
nt. = rijgdraad.
pin, slue.
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beitnatto,

1)0141 = heftig, hevig, geweldig, erg; driftig,
= mineraal bad, gezondheidsbad. beit'Oar =
hartstochtelijk. $efitigreit, — heftigheelbaar, to geneezen, geneeslijk.
heid, hevigheid, geweld; drift.
felt, = geneesbaarheid, heelbaarheid.
fieft'W = zonder hecht, zonder handvat.
init'bringenb = heil(aan)brengend, heilzaam,
Seft'itabet, iv. = boekbindersnaald.
zegenrijk. Voeit'bringer, m. = redder, vertiftafter, f. = hechtpleister. left'e4tued,
losser, heilaanbrenger. ,*eit'brunnen, =
4)eft'Otietle,
= nagel, punaise. * e f t': gezondheidsbron. 001M, fcbib. (b.) = genezen,
beter maken, heelen ; beter worden, herstellen,
ivirtt, m. = boekbindersgaren.
te'ne, iv. — = koestering, verzorging;
= heeunb heelen; goedmaken, herstellen;
$flege = verzorging en verpleging.
len, genezen.
— = genezer,
m.
."■)eqemonie, iv. —, —(e)it = hegemonie.
redder. tocif i gtintnaftif, iv. = heilgymnastiek.
be'nen, fcbru. (b.) = [(Zing, (Mericbt) houden;
= heilig, gewijd; bad beitige antifcbe
(Net*, Urteit) spreken, uitspreken]; (Sift),
fReidj beutfcbet Warion= het Roomsche keizerfief en) ter bescherming afsluiten, rijk; bie reitige Scbrift = de Heilige Schrift;
omheinen; sparen, ontzien, verzorgen, koesbet ,eitige titbf = de heilige stoel; her
teren; (eine Veinung, Wcbtung, nif3trauen,
bridge Wbenh = de avond voor Kerstmis;
Terhacbt, eine tf)lange itn Ottfen) koesteren;
ein Younberticber een zonderling,
einen befcbeihenen Ginn b. = bescheiden zijn.
een origineel; einen tj . flnecben = iem. heilig
.Se'ner, m. = (bosch)wachter, opzichter. verklaren; etiv. tj. batten = lets heilig, hoog
= bereden boschwachter]. in eere houden; etiv. bocb nub b. od. unb
[Ltoe'riereiter,
paartijd, gesloten tijd (voor teuer berficbern, berfbrecbert = lets hoog en
jacht en visscherij).
heilig, hoog en duur verzekeren, beloven;
.1)0t, f. —(e) = geheim; ic0 ma* baratO
bu fannft hid) t). barauf berraffen = je kunt
fein
(auch: icb babe heffen fein .. od.
er gerust, vast op rekenen.
fcbiv.
babe
fein
= ik maak er geen geheim
(b.) = heiligen, widen.
van; ofjne
= zonder omwegen, ronduit.
leilinettlIbitb, I.; =bienft, m.
(b.) = verbergen, geheim hou= heiligenlIbeeld; -dienst; -legende.
beiffen,
den, helen.
heler; ber Lt•eilinentlejstic4tOriyelber, m. = schrijver
—
efyier,
ift fo gut ivie her tebfer
de heler is van heiligenlegenden.kwiligettniam, ,:ft4eitt,
zoo goed als de steler.
—,
= stralenkrans, aureool, nimbus. $tocii=
helerij.
—en
figljattunq, iv. = strenge waarneming, 't heihoog, verheven, heilig, heerlijk, lighouden, heiliging.
betir
—=
grootsch, stout.
= Z. Heiligheid (de paus).
heiligheid ; seine
beilm! = ha! ho! toemaar! toe!
—, —en = heiligverei'linfkirecintnn,
nt. --n, —n = heiden.
klaring.
1.
tiimer
II..
iv.
—n = heide, hei; steppe;
heilig voorwerp, reliquie. kjeistia:
heidekruid, hei; boekweit.
= heiligschenner.
tutn0Miinber,
— = heiliging, wijding.
Swi'bellbefen, m.; =Dtunte,
:futter, T. =
clung,
hei(de)ilbezem; -bloem; -gras.
4)eit'fraft, = geneeskracht. =
= boekweitegort.
hell-, geneeskrachtig, heilzaamwerkend, machrOetbegriitle,
= heidehoning. toetbefortt,
tig. eit'fintbig( = genees-, heelkundig.
=
= heidekruid, hei. fun% = geneeskunde. m. =
boekweit. etbetraut,
ei'bettnere, iv. = blauwbes, boschbes.
geneesheer, dokter; knoeier. Oeit'W = god4)etbenattaft, iv. = verschrikkelijke angst, deloos, schandelijk, inslecht; noodlottig, heildoodsangst. I•elibentlefOrer, m. = heiden- loos, erg. eit'foligfeit, iv. — = goddeloosapostel.
1. = afgodsbeeld.
heid, schandelijkheid, verdorvenheid; nood= dat kost lottigheid, heilloosheid.
bettgetb, f.: bad foftet nticb ein
me een heele hoop geld. s>ei'bentiirut,
= geneesilmeeit'llutettiobe,
:inittef,
helsch, heidensch spektakel.
thode; -middel.
ei'bentetiett,
= heidenleven. beillentniif#g = verbazend,
seitiquelie, = gezondheidsbron. etilathe,
verschrikkelijk, duivelsch, helsch.
iv. = balsem. beirfaut = heilzaam, gezond,
= heidensche tempel.
heilrijk, nuttig, weldadig.
teutpet,
heidendom.
— = heilzaamheid, nut, weldadigheid.
turn, f.
erberaurti, m. = veenrook, heiderook, dikke
= heilsleger, leger des heils.
armee,
mist.
eiibereiter, m. = bereden boschu... to = heilserum.
ettle y ttut, f.
wachter. .tiwi i b(e)fitnticfe,
= klein heideeiWiettice, iv. = leer des hells, der genade.
schaap.
= heilmiddel, genademiddel.
eit4'mittet,
= vlug! huup!
geben, fein
ciWfothat, m. = heilsoldaat.
weg,
verloren gaan, zijn.
Ocit, . = waarheid der genade.
nt. = heildrank, gezondheidsdrank.
beiibuifc4 = heidensch.
*)cibutt', tn. —en, —en = Heiduk, bediende, iv.—, —en = heeling, genezing, herstelling.
looper.
$5eilutt0Provfi, = genezingsproces.
beinig = kieskeurig, vies, netelig, sci'lunOberfabrett, = geneeswijze, kuur.
hachelijk, lastig, moeilijk; eine beifle gage =
Set'ittngsMitiffentitaft, iv. = geneeskundige
een netelige kwestie.
wetenschap.
f. —(e)?, = heil, zaligheid. geluk, redding;
—e = woonplaats, thuis.
f.
fein 4). berTitcben = zijn geluk beproeven;
beim = naar hues, thuis.
= in 't jaar des Heeren. *401110, --, —en = geboorteland, vaderZ'safire bed
Off = heel, gaaf, ongedeerd, onbeschadigd;
land, geboorteplaats, ouderhuis; hie fet6te 4). =
genezen, beter. :be-Haub, in. —(e)?,, --e =
de laatste verblijfplaats. ttei s tuatberecritigt =
Heiland, Verlosser, Zaligmaker..ileit'anitott,
recht van inboorling bezittend. $jci'mattaitti,
geneesinrichting, herstellingsoord, sanaf. geboorteland. ini'Matitc4 = vaderlandsch,
torium. P7,.)' eit'art, iv.
geneeswijze.k---).
zooals in 't geboorteland. fyl'utatio4 = va-
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derlandloos, rondzwervend, als balling. oet'geboortedorp.
ntatn.orf,
rerbt, = inboorlingrecht, burgerrecht.
nt.
=
certificaat van oorsprong.
tj.ehttatfr4ein,
Oettnibegeben fief), ft. (fj.) = naar huis gaan.
beim'begfeiten, fcbii). (tj.), fieint'bringen,unr.
(b.)
naar huis geleiden, ...brengen, thuisbrengen.
— = huiskrekel, heimpje.
.tieintAen, f.
= naar huis eilen.
beim'eften, fcbiv.
matt; = vertrouwelijk, gezellig. beintifatiren, ft. (1.) naar huis rijden,
= terugkomst, -rit. Vretinifalf,
faigt,
't toevallen (van een erfgoed).
m.
fallen, ft. (f.) = toevallen (als erfgoed), vervallen (aan). 0intifinben -1-4t, ft. (tj.) = den
weg naar huis vinden. betutliibren, TAW.
(b.) =_- naar huis brengen; (ein Vtibcben) huwen; zie:
lid. teint'fiibrattg, iv. = begeleiding naar de woning, naar huis; bruidstocht, bruiloft. elut i on:1m nt. = terugkeer,
-komst; dood, overlijden, heengaan.
geben, unr. (1.) = naar huis gaan; overlijden. bei'ntifrb = inheemsch; als thuis, op
zijn gemak; vaderlandsch; [in huis].
Or, iv. — = terugkeer naar huis, terugreis.
beimlebren , gkeer(1.), inintifontnten, ft. (1.)=
naar huis
ter uen, komen. V)eim'funft,
Iv. = thuiskomst. beimleurbten, fcblv. (i.)
einem bijlichten; afwijzen. 4eint i firb = geheim, verborgen; gezellig, vertrouwelijk, aangenaam, op zijn gemak, thuis; heimelijk, stilletjes, in 't geheim, tersluik; [bagbeirrificbe
Oema = geheim gemak] ; b. tun = geheime-iin'tirbreit, iv. —, —en =
zinnig doen.
geheim, heimelijkheid, geheimzinnigheid; gezelligheid, behaaglijkheid. eint'reife, iv.,
$4eim'ritt, tn.= terugreis, -rit. eint'fr4irten,
fcbiv. (tj.) = naar huis sturen, zenden; afwijzen.
fieintIMiffen, fcbiu. (1.) = naar huis terugvaren.
beint'fOnen flit, fit in. (b.) = naar huis verlangen. fieitn'tnMen, fcbiv. (tj.) = bezoeken;
beproeven, bezoeken, teisteren, kastijden,
—, —en = bezoek;
treffen. gieimilteintng,
bezoeking, kastijding, slag, plaag; =
feest der Visitatie (2 Juli). 4eim'tragen, ft.
(b.); =treiben, ft. (b.) = naar huis dragon;
n. h. drijven.
kbeintliicfe, = valschheid, huichelarij, geniepigheid, gemeenheid, boosaardigheid, arglist. tieintliictipt = valsch, geniepig, gemeen,
boosaardig.
= huiswaarts, naar 't vaderland.
$jeintitieg, tn. = weg naar huis, terugweg;
hij ging op weg
er macbte ficb auf ben
naar huis. f. = heimwee. betnt':
Itiorten, unr. (b.) = naar huis teru o. willen.
beints aablett, fcbiv. (b.) = betaald zetten.
ileint'siebett, ft. (f.) = naar huis terugtrekken,
terugtocht, -reis.
reizen. ggicitit'aun, nt.
= vriend Hein (de dood).
*win, tn.: .areitnb
= Hendrik. - citt.3, m. = HenS'?eitti ric4,
aarddrik, Hein. knitt'yfutiinnobett, f.
mannetje, kabouter.
beint (munbartt.) = vannacht, vanavond,
vandaag.
in
.ei'rat, iv. —, —en = huwelijk, echt;
eft bereut man mit Veit = vroeg (vlug) ge=
trouwd, lang berouwd. 0V-ream,
huwen, trouwen; in eine aebtbare amide b. =
in een achtenswaardige familie huwen.
ratantrag, m. = huwelijksaanzoek. *et':
= huwelijksaankondiging,
ra0an3eige,

*nor.

-advertentie. V•ei'raMittreatt, f. = huwelijkskantoor. 4etrat0i0ig = in staat om te
trouwen, huwbaar. toeiTa0gebanfe, =
trouwplan.
ei'rat4lIgefurbf 1.; =gut, f. =huwelijksilaanzoek; -goed (uitzet).
bei'rat&uftig trouwlustig. Voci'ratOtifter,
m. = koppelaar. kloei'raOtiermittler, -,--huwelijksmakelaar, koppelaar. t• eisraMer:
Crag, m. = huwelijkscontract.
0i,fa
heisa ! toe maar ! goed zoo!
fcbiv. (b.) = eischen , vorderen, gebieden, dringend verzoeken. e.11r4efath m. =
gebiedende zin.
—
fieiffer = heesch, schor. Voetlerfett,
heeschheid.
beif; = heet, warm; vurig, driftig; einem ben
Ropf b. macben = iem. den kop warm maken;
einem Me i3tte b. macben = iem. het vuur
aan de schenen leggen; ivc0 icb nicbt iveif3,
macbt mist nicbt b. = wat niet weet, deert niet;
beif36 Cut baben driftig zijn; 6 ging ba
b. tjer = het ging er heet toe. fieffrtitiitig =
warmbloedig, driftig.
bei'fien, ft. (b.) (icb bethe, bief3; bief3e; beif3e!
gebeif3en) = noemen, heeten; beteekenen, beduiden; bevelen, heeten: einen ivittfontmen
b. = iem. welkom heeten; bad beite
ticb fein = dat poem ik stipt zijn; bad bief3e
bie Sacbe berberben = dat zou zijn de zaak
etiv. (bid) b. = dat bebederven; bad
teekent nog al wet; beif3t bad? ivc0 Toff
bob b.? = wat moet dat beteekenen? bct
beitt (b. b.) = dat is (d. i.) of dat wil zeggen
(d. w. z.); beitt = men zegt, er wordt gezegd; het bevel luidt; bier beif3t el ivobt mit
Rest = hier mag men wel terecht zeggen;
aufge.baf3t (od. aufi3affen) = opbier beif3t
passen is de boodschap; icb tvitt ein Scbetm,
= ik ben een boon.
an beif3en,
als ; er bief3 mid) bteiben = hij bevel (heette,
zei) mij te blijven; tier bat bid) (od. bir) bc0
gebeif3en = wie beeft u dat bevolen.
[beif fgn, (fcbtv. (b.) = hijschen].
belfrierfleOt :gefiebt = vurig afgesmeekt;
v. geliefd (v. bemind).
= geeuwhonger, hevig
)effrbitnger,
verlangen. beiffbunatig - uitgehongerd.
driftkop, heethoofd.
m.
—n = jonge
—; u.
kni'fter, m.
boom, jonge beuk.
Oiler = helder, klaar, niet betrokken, niet
bedekt (immet, tuft, letter, tag); hel,
licht; vroolijk, blij(de), opgeruimd (Stimmung,
9-tribtict, Spiet). tserterfeit, — = helderheid,
klaarheid; vroolijkheid, opgeruimdheid.
tern, fcbin. (b.) = ophelderen, opvroolijken.]
•ei3'a4parat, tn. = verwarmings-, stooktoestel. bei3'bar = waar gestookt kan worden, met stookplaats. bet'3ett, fcbiv. (b.) =
verwarmen, stoken, your aanmaken; fist tj.:
bie16 Bintmer bei3t fist gut - deze kamer is
makkelijk te verwarmen. rel'3er, m. — =
stoker. kyeiAltifir4e, iv. = verwarmingsvlakte.
let3tIor4, T. = stookgat. ei3Inatertat, f.
=
brandstof (bij 't leger).
verwarmingsiv.
stookruimte.
iv. — = verwarming, ('t) stoken.
buis.
= Hekate, godin der maan, der
ie'rate,
onderwereld, toovergodin.
eratom'be, iv. —, —It = hekatombe, offer
van 100 stieren, groot offer. FOeflar, f.
(u. m.) w hektare.
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—
tering. toertifer, m.
— = teringlijder. Oertiftt = teringachtig,
tering...
bettoaratibie'ren, ichin. (h.) = hektografeeren.
*eflollgramm, 1.; :liter, f.; :meter, nt. u.
f. = hektollgram; -liter; -meter.
etb, m. —en, —en = held.
et'be-ttlIatter, 1.;
m.;
f. =
heldenlitijdperk, -loopbaan; -boek.
Voel s benlIbiditer, m.; :gebic0t, 1.; :ROMlei*,
1.; :gettatt, tn. = heldenildichter; -dicht;
-geslacht; -gestalte.
4eVbentjaft = heldhaftig. ijabenfilOn = koen
heldenals een held, stout. el.'oentieb, T.
lied, -tang, -dicht. 1. =
heldhaftig meisje. berbeitntafOri = heldhaftig,
stout, dapper, als een held. ,ei'benutitt,
m.
heldenmoed, heldhaftigheid. bet'bett:
mutig = heldhaftig, moedig, dapper.
=
in.; :tat,
t•el'benilfrbar, it).;
heldenlischaar, -geest; -daad.
:3eit,
toerbeitiltunt, f.; :tab, in.; Aloft, 1.;
= heldenlidom; -dood; - y olk; -tijd.
—, —nen = heldin.
VIel'bitt,
perfen, ft. (h.) (bit hitift, er hitit, half; hillfe;
hitt! gehotfen) = (einem, iem.) helpen, behulpzaam zijn; baten, dienen, goed zijn, nuttig
zijn; einem bei ber %that h. = iemand aan
hij is
zijn werk helpen; ihnt ift nidjt au h.
niet te helpen; ich faint bit nidjt = ik kan
er niets aan doers ; fo Weir mit Cott hetie! =
zoo waar helpe mij God! einem auf hie Silriinge
= iem. op weg, op 't spoor helpen; ici
faint mir nidjt h. = ik kan niet anders, ik
kan het niet laten; er ineif3 fith au = hij
weet zich te redden, te helpen; heti Oott ! =
God zegen' u; tiff t' nidjt, fo ichabet' nicht=
baat het niet, het schaadt ook niet.
et'f er,
— = helper, hulp, ondersteuner;
(Schineia) hulpprediker. et'f. erbeffer, en. =
handlanger, heler, medeplichtige.
—,
=
—;
*ergot, m.
(scheeps)helling.
V•el'oe, m. —n, —n = beeld.
= Helikon, berg der muzen.
Veltion,
=heliographie.elionra=
Oellogra0bie',
= heliogravure, koperlichtdruk.
Were,
tlelionteler, f. = heliometer. $jeifil*
m. = Hellos, zonnegod. ), etioffol.1`, f. —(e)d,
—e = helioskoop, zonnekijker. ,klettoftat',
m. —en, —en = heliostaat, astronomisch
instrument.
--e
)etiotrop', f.
heliotroop, zonnewende; (delfstof) kattenoog;
zonnespiegel.t)elitmen'trifri) = heliocentrisch:
met de zon tot middelpunt.
= helder, het, luidklinkend, licht, schitterend, klaar, levendig: hett6 Oetachter =
schaterend gelach; h. auftachen = schaterlachen; 6 lit fchon hater Tag = 't is al klaar
dag; am haten fichten Zage = op klaarlichten
dag; ivirb h. --= 't wordt licht; ein hater
Rolf een vlugge, schrandere, heldere kop;
in haten ,t■ aufen = in groote scharen; lie
haten Zrdnen = tranen met tuiten, dikke
tranen; fehen = helderziende zijn. bell'auf =
= met heldere oogen,
helder, luid.
klaaroogig.
beit'llblau; Amami = lichtliblauw; -bruin.
bett'benfeltb = helderdenkend. toelUbuittet,
f. = licht-en-schaduw,licht-en-bruin; schemer— helderheid, licht, glans.
licht.
hellebaard.
—, —it
effebar'be,
—e = hellebardier,
barbier',
tleflif,

t ettfettoOf.

ichiti. (h.) = hel(der) maken, verhelderen.
)ette'ite, nt. --n, —n = Helleen, Griek.
belteItifcb = Helleensch, Grieksch. Abeltent0'.=
nttO, m. .. men = Hellenisme. Voetteniff,
in. —en, —en = Hellenist.
— = penning, halve cent;
,offer,
=hij heeft geen rooien
et hat feinen toten
duit; auf. od. bei
nob $fennig beaahten =
tot den laatsten halven cent betalen.
beferticOt: am hatertichten gage = op klaarlichten dag. beit'farbig = lichtkleurig, helkleurig. k•eit'fuctO, m. =lichtvos.
3enb=helderschitterend. beit'arait,
=
lichtgrijs, -groen. *ertiateit,
— = helderheid, glans, licht.
m. (e)d, --e = (scheeps)helling.
bettlt)ettr4tettb - holder schitterend, helder
schijnend. bettfOirbt = klaarlicht. beit t rot =
licht-, helderrood. beirfebenb = helderziend.
— = helderziendheid.
S5eit'firtjtiateit,
= verheldering, glans. twit':
loaf; = helderwit.
—e = helm (hoofddeksel, van
telitt,
een destilleerkolf, van het roer); kap; koepel;
= helmlint,
dom; [steel]. toefin'binbe,
-strik. 4jeint'bufit, m. = helmpluim.
bark I. = koepeldak. koeintleber, veer
op den helm. 4eint'fiirmig = helmvormig.
*eitit'gettiatbe, f. = koepelgewelf. kjefut'::
(litter, f. = vizier. eineljot3,1. = helmstok,
-hout, roerstok.
tleintin'tben, 3t. = ingewandswormen.
k•eint'friintutf, • = helmversiersel.
ftoct, m. = helmstok, roerstok. t•etnt'ititr3,
m. = vizier.
Heloot: staatsslaaf in
—n,
tio'te,
Sparta.
- Helvetie. sbetbetter, in.
= Helvetier. 4eibetifit = Helvetisch,
Zwitsersch.
—n =
entb, 1, —(eA —en; t•embe, f.
= haren kleed, boetekleed;
hemd; hdren6
au4iehen = iem. naakt uiteinen bid auN
schudden; bad
ift (od. tiegt) mix ndher
ber Mod = het hemd is mij nailer dan de
rok. emb i arittei, m. = hemdsmouw; in
,entbdrinetn = in 't overhemd. Ontbiarine:
fig = in 't overhemd, in hemdsmouwen; gemeenzaam; onbeschaafd.
oent'beitfragett,
in. = hemdskraag.
=
ent'bettfraitfe,
hemdsplooisel, jabot.
=-ettt'bettittatf,
klein kind in 't hemdje. g"Ient'beitttabei,
=
borstspeld.
—en = halve bol.
nt.
bte'rett, q3t. = halfschildvleugeligen.
= halve bol, halfrond.
—,
nibii`re,
d)ien = halfvers.
f.
stient'me, —n = wagenrem. bem'melt,
fchin. (ti.) = remmen; tegenhouden, stuiten;
inhouden, matigen, tegenwerken. twittat'ea:
entittlette,
= remgaffel, -vork.
bet,
la. remketting.
f. —10, —fe=
beletsel, hindernis. locitttn i fituf), m.
rem(toestel); hindernis; einen
aniegen = een
rem aanzetten; hinderers, tegenhouden.
—, —en = remming, vertraging;
stremming, storing, verhindering.
—e = hengst. eitoftiffiliett,
)eltfrft, in.
f. = hengstveulen.
— = hengsel, oor, handvat.
ettlet,
eit'reintaL f. - glas met een oor..Seu':
telforb, in. = hengselmand.
eit'reitoPf,
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= pot met hengsel, of met ooren.
potje met 2 ooren (iem.
met de handen in de zip of in de zakken).

feltiipfdien, 1.

en'ren,fcbtv.(b.)=ophangen.fienlenivert=

waard om opgehangen to worden. en'fer,
— = beul, duivel, drommel ; aum t).! =
m.
wat drommel! bat, bicb bet = de duivel
heal je! icb frage ben ,to. banadj = ik heb er
maling aan; idj babe ben tt.. babon = ik geef
er den brui van. Voenlerbelf, f. ; :bluff, =
bijl, blok van den beul. 5nnlernta0t(3eit),
f. (tv.) = galgemaal; afscheidsmaal.
4pen'feril fitivert, f., :44anb, i13.; :anedit, m.=
beulsIlzwaard; -hand ; -knecht.
oen'na, iv. — = henna: een wortel, blanketselverf.
—n = hen, kip; eine
mit
Stjell ' ite,
Sporen = een kat van een vrouw.
= hennegat, gat voor de
;7•en'negat,
roerpen.
$-)en'negatt, 1. = Henegauwen.
m. = Hefaistos, god
tftttie01al'iW,
v. h. vuur.
4eptar4orb' (spr.: kord),
—e =
groote septime; zevensnarige Tier. ePtae'ber,
— = zevenvlak.
f.
ba=
fier = hierheen, hier; vandaan; nur
mit! geef (of spreek) maar op! voor den
dag er mee! bon ba b. = van dien kant;
bon oben b.= van boven (hierheen); urn mid)
= om mij been; tin unb b. = been en
weer; loo ift, fommt er b.? = waar is, komt
hij vandaan? hinter einem b. fein = iem. achterna zitten, vervolgen; fiber einen b. fein =
iem. overvallen, zich op iem. werpen; fiber
eau. b. fein= zich met iets bezighouden;
dat heeft niet veel om 't
ift nidjt Weft b.
]ijf; bon atter f)., bon jefjer = van oudsher;
ift fcbon tang, ein racibr tj. = het is al
lang, een jaar geleden.
tieraff = naar beneden, neer, omlaag; ben
Strom tj. = stroomaf. ijerabibentfocit, fAm.
(b.), einen = iem. naar beneden laten komen;
fic# = de moeite doen naar beneden
to komen, beneden komen. Oerab'bfiefen,
neerzien, naar beneden zien.
fcbtv. (b.)
tiernivbriitten, fcW-t). (b.) = neer, naar beneden drukken; bie $reife = de prijzen omlaag doen gaan. 4erab'finben, ft. (b.) = den
weg (naar beneden) vinden. fjerab'fIcOen,
fcbtv. (fj.) = afsmeken. berabloitern, fcbtv.
(f.) naar beneden komen rollen, tuimelen.
berablontnten, ft. (1.) = naar beneden komen,
neerkomen; aan lager wal komen, vervallen;
naar beverloopen. Oeratflaffen, ft.
neden laten, neerlaten, (Zorbiinge) laten zakken;
(ben q3reW verminderen, verlagen;
au
einem = tot iem. afdalen, neerdalen; bap
er ficb nidjt berab daartoe verlaagt hij
rich niet; fid) b. ettu. au tun zich verwaardigen tot iets. berablajjenb = minzaam, vriendelijk, welwillend, gemeenzaam, uit de hoogte.
*erablaffung, Iv. — = neerlating, vermindering; minzaamheid, gemeenzaamheid. f)er:
ablitaffen, fcbtu. (tj.) = naar beneden brengen,
bezorgen. 4erab'frkieWn, ft. (tj.) = neerschieten, (iets van iets antlers) afschieten; van
boven naar beneden schieten ; (f.) = snel
neerdalen, neerschieten. neratYfetien, ft.
= met min(b.) = neerzien; cliff einen
achting op iem. neerzien. beratqcon, fcr)ni.
(1).) = neer-, afzetten; einen
= iem. in
discrediet brengen, in rang verlagen, degra-
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deeren; (bie 2i3bne) verlagen, (bie $reife)
verminderen; au. (tart berabgefetten $reifen =
tegen veel verminderde prijzen;
=
zich verlagen. lerab ifetfung, — of-,
neerzetting; verlaging, degradeering; minachting; vermindering, verlaging. tieralrftimnten,
fcbtv. (b.) = (ein (,;5'nftrument) lager stemmen;
feine Wnfpritcbe fj. = minder eischen, lagere
eischen stellen; matigen, verminderen; terneerslaan, neerslachtig maken ; een toontje
lager spreken. 4erablviirbigen, fitim (.)=
verlagen, vernederen, in minachting brengen.
fierab i3iet)en, ft. (.)= naar beneden trekken,
neerhalen, laten zakken: einen t. = iem. naar
beneden halen, verlagen, vernederen, in minachting brengen; (f.) = naar beneden gaan,
trekken.
Herakles, Herkules.
m.
Heraklide, nakomeling
m. —n, —n
v. Herakles.
tlerarbif, iv. — = heraldiek, wapenkunde.
*erat'bifer, m. — = heraldikus; wapenkundige. fierat'bifc4 = heraldisch.
fieran' = hierheen, naar dezen kant, aan,
nailer; nur t).! = kom maar bier! lieranibit=
ben, fcbtv. (b.) = vormen, ontwikkelen, opvoeden. tieran'bliOen, fcbtv. (1.) = opbloeien,
zich ontwikkelen, opgroeien. beran'eiten,
fcbtv. (T.) = aansnellen, toesnellen, komen
aanvliegen. Oerans geben, unr. (f.) naderen;
an einen 1. = naar iem. toegaan, iem. naderen.
beranlommen, ft. (1.) = aankomen, naderkomen, naderen. 4 erattint aMen fief), febtu.
(b.) an einen = iem. naderen, op iem. toegaan. Oeran inaf)en, fcbtv. (tj.) = naderen,
naken, dreigen (bee Oefabren). Oeran'reifen,
fcbtv. (f.) = rijpen, rijp worden, zich ontwikkelen. 4eran'riieren, fc#3. (f.) aanrukken,
dichter bid schuiven, komen, schikken. Oercin'-;
fOrengen, fcbtv.(f.)==aangaloppeeren, komen
aangaloppeeren. Oran'inctfen, ft. (f.) =
opgroeien, zich ontwikkelen, groot worden,
toenemen; aum Wlanne = tot een man
opgroeien; bal beranivacbfenbe Oefcbtecbt =
het opkomende geslacht.
m. —(e) = haarrook, veenrook,
droge mist, nevel.
tjerauf' = naar boven, boven, opwaarts, op,
omhoog; bon unten I. = van onder op; cur
kom maar boven! al hooger! bon bort b. =
van daar, van dien kant. 4eraufbefitiviiren,
fcbhi. (fj.) = bezweren, oproepen. 4erauf.=
brengen, unr. (b.) = boven, naar boven
brengen; boven krijgen, opkrijgen, omhoogkrijgen. tieratilinben ficti = den weg naar
boven vinden. craurriirten, fcbtv. (b.) =
naar boven, omhooghalen, trekken, rukken,
dichterbij halen, schikken; (f.) = (in rang)
vooruitkomen, vooruitgaan.
erauffelfung,
= verhooging (van tarieven e. d.). perauf'::
Aietyn, ft. (b.) = op-, omhoogtrekken, op-,
omhooghalen; au ficb = tot zich opheffen;
(f.) = opkomen, (twin (Iletvitter, Sturm) komen
opzetten.
ijeratt4' = naar buiten, buiten, eruit, uit: bon
innen b. = van binnen uit; nod) born t). =
naar voren, op den voorkant; be b. = bierheen; (aunt ,aufe) t.! = er uit! de deur nit!
het huis uit! probe = ronduit; b. mit ber
St3racbe! = spreek op! laat hooren, wat je op
't hart hebt! b. bamit! = veer den dag er
= is nog niet
mee; bah t8ndj ift nod) nidjt
uit(gekomen). Oernui“nrbeiten, ftijw. (b.) =
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geraas en lawaai naar buiten komen; mit ettu.
naar buiten werken, er uit werken; firb b.=
iets er uit Happen. 4erait4int1eit, fcbto.
zich er uit werken, zich er uit redden.
(1.) optooien, oppronken, opschikken, opberatO'betrgit, ft. (b.) = uitbijten; ben
smukken,
opdirken. fierctu'ragett, fcbtu. (b.) =
Heinen b. = den fijnen man spelen; firb =
uitsteken, vooruitsteken. beraiWrebett, fcbtu.
zich er uit redden. Oerait4ibefoninten, ft.
(tj.) = naar buiten of er uit krijgen; nocb tietb (tj.) fret = vrijuit spreken; firo = zich er
= nog geld terugkrijgen; (ein OebeimnW uit praten. tjeralWreifiett, ft. (tj.) = uittrekken , uitrukken, uitscheuren, uit de verlegenontdekken; (ein Mitiet) raden. 4erau4'bez
heid helpen, redden. fjeraiWriiden, fcbtu.
mittien fcbtu. (b.) = naar buiten komen.
ljeratO'bretten, ft. (tj.) = uitbreken, uit- (b.) = naar buiten halen, te voorschijn halen;
(dletb) voor den dag halen, geven, dokken,
rukken, braken, overgeven; (f.) = uitbreken.
beratO'bringen, unr. (b.) = (naar) buiten over de brag komen; mit ber Spracbe 1. =
brengen, er uit br. ; er uit krijgen; er tonnte spreken, voor den dag komen met iets. ber.:
atOirufen, ft. (tj.) naar buiten roepen;
Lein Sort b. = hij kon geen woord uitbrengen
einen Scbauf.pieter b. = een tooneelspeler teof hij kon er geen woord uitkrijgen; ontrugroepen. berau4'fagen, fcbtb. (b.) = zeggen,
dekken; raden; eindelijk begrijpen. 4erciu4'fatireit, ft. (b.) = naar buiten rijden of varen, verklaren, bekennen. IfjeratOjchaffett, fc0tu.
met een rijtuig, in een schip naar buiten (tj.) = naar buiten brengen, bezorgen; wegmaken, uitmaken. 4eratO'frfieren fcbru.
brengen; (f.) uitrijden, naar buiten rijden
(l.) = zich wegscheren, zich wegpakken.
of varen; naar buiten of er uit vliegen,
tierau4'frkfaaett, ft. (tj.) = uitslaan; uitdrijschieten; 6 fubr mir fo berau = het kwam
ven,
verjagen; naar buiten slaan; einen Oe=
er zoo plotseling uit, het ontschoot me zoo
Winn b.= een winst er uit slaan, maken. Or:
opeens. fyraiO'finben, ft. (b.) = uit vegen
vinden, herkennen, ontdekken; fi ft = den aiWfteOett, nor. (b.) = uitsteken, vooruitspringen. tieraiWiteOten, ft. (b.) = er uit
weg naar buiten vinden; elkander vinden,
herkennen, ontdekken ; uit den doolhof geraken stelen • fist = ontsnappen, wegsluipen.
erciti4'fteffen, fcbiu. (tj.) = buiten plaatsen,
—
(ook fig.). eratO'fortlever, m.
zetten; ten toon stellen; firb b.: 6 ftetit fidj
uitdager. tyrau4'forbern, fcbtu. (b.) = uitdagen, uittarten, aanzetten, aanhitsen; terug- berate' , baf = het blijkt, dat ...; er fteftte
vorderen, terugeischen (het teveel betaalde ficb ate einen Spion berau,F, = hij Meek een
e. d.). fimccurforberung, tn. = uitdaging. spion te zijn. 1)erau4'ftrecten, fcbtu. (b.) =
uitsteken (hie Bunge a. O.). tjernutreicijett,
tierau4liOten, fcbtu. (b.) = voelen, als van
ft. (tj.) = uit-, wegstrijken; ophemelen, in de
zelf merken. 5 erctit4'gabe, = teruggave,
restitutie; uitgave (van een boek). tieraits: hoogte steken, opvijzelen. fjerauiliirAnt,
geven, ft. (b.) = naar buiten geven, aangeven fcbtu. (1.) = naar buiten of er uit werpen,
(door een raam bij y.); teruggeven, opgeven, storten; (f.)= naar buiten of er uit stormen,
vliegen. beratOltituitifen, ft. (T.) = uit (iets)
afgeven ; teruggeven, terugbetalen; (een boek)
uitgeven, doen verschijnen; er fonnte mir nicbt opgroeien, uitkomen, ontspruiten; atO feinett
b. = hij ken me niet antwoorden. toerauW: Meibern tj. = uit de kleeren groeien; biefe
Oeicbicbte mir aum ,affe beratO = hangt
Reber, in. = uitgever. Oeratt4 igefien, unr.
(f). = uitgaan, naar buiten gaan; (bon fecren) mij de keel uit. i)eratOluidein, fcbiu. (b.) =
er uit gaan; mit ber Spracbe = ronduit uitwikkelen, uitrollen; er uit helpen, redden.
inratOluittben, ft. (i.) = er uit draaien • er
spreken, vrijuit spreken. 4eralt4'Octilett, unr.
' =
(b.) = er uit hebben; tdj tjab' beratO = ik uit helpen, redden. fieraultiolften, unr. (b.)
er uit of naar buiten willen; nicbt mit bet
ben er, ik heb 't gevonden of ik ben er achter.
berau0,1)ebett, ft. (b.) = (er)uit lichten, beu- Spracbe 1. -= zich niet willen uitlaten, niet
spreken willen, niets willen zeggen, er omren, helpen. 1)eraiO'rebren, fcbiu. (b.) = naar
heen draaien. Oertturiviirgen, fcbtro. (tj.) =
buiten vegen; (ben Scbefm) laten zien, (zich)
met moeite en geweld uitbrengen. peratti3s:
toonen (als). beraiWiernen, Oerat011attben,
Perau4'itiinein, eratO'fitobein, eral0': 30fen, fcbtu. (b.) = terugbetalen.
Aiebeit, ft. = uittrekken, er uit halen
fcbtu. (tj.) = langs den weg van
of trekken, naar buiten trekken; uit de
spitsvondigheden en muggenzifterijen eindelijk
vinden. tjerau4lommen, ft. (f.) = er uit verl . genheid helpen, redden; (f.) = verhuizen.
komen, naar buiten komen; uitkomen, verschijnen; uitkomen, bekend worden; babei tierb = zuur, wrang, bitter, hard, rauw, guur,
scherp.
rommt nicbt beratO = dat leidt tot niets,
herbarium.
rien
dat helpt niets, dat loopt op niets uit; tuc70
lertia'ritit,
tommt ibm babei beratt? = wat heeft hij k)eri be, tu. — = terbbeit.
= hierheen, hier, ergens been, er been,
daaraan? wat wint hij daarmee? bad fonunt
auf ein beratt= dat komt op 't zelfde neer; er bij, aan. fierbei'filOrett, fcbtu. (tj.) = aanbrenb,en, tot stand brengen,
fie tent ntebr auf ben later - beratO = zij had voeren; teweeg
aanleiding geven tot, veroorzaken.
meer van haar vader. tieratOlannen, fcbtu.
= toelaten, erbij laten;
(b.) = toesteken, naar buiten steken, reiken. laffen, ft.
= toestemmen, zich laten vinden.
fieratt4 s tefeit, ft. (tj.) = uitlezen, uitzoeken;
matten fcblv. (b.) = naderen, er naar
er uit lezen, er uit opmaken. OrtuOlitarüiett,
toe gaan. tiertni'frijaffen, fcbiu. (tj.) = aanfcbtu. (tj.) = uitmaken, er doen uitgaan, wegmaken; ffr4 uitgaan; opkomen, vooruit- brengen bezorgen, verschaffen. Oerbei'jtiir=
3e11, fct)ID.
= toesnellen, aansnellen, toe'
gaan. berautvneOmen, ft. (b.) = er uit nemen ;
ficb ettu. b. = zich iets aanmatigen; ficb
schieten. 011161140m, it-tPu. (4.) = naar
zich toe weaken. Oerbelluiittfriien, iAM. (tj.)
beiten tj. = zich vrijheden veroorloven. Or=
rho. = wenschen dat iets zal komen of gean4 101ctifett, ft#:). (f.)= uitbarsten, uitvallen,
naar zich
er uit Happen; mit ettu. tj. = iets er uitflappen. beuren. tierDeVaieften, ft. (b.)
toe trekken, aantrekken; ettu. bei ben ,aarett
OeraiWPoitertt, fcbbo. (b.) = luidruchtig, met
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jets bij de haren er bij sleepen; (f.) = Zorintirfen, Scbitni3freben ither einen = iem.
met verwijten, scheldwoorden overladen. Or':
naderen, aankomen, komen opzetten.
-fatten, ft. (f.) fiber einen = iem. overvallen,
ber'bentii4en, fcbiro. (b.) _ (hierheen) laten
op iem. aanvallen; iem. uitmaken voor al wat
komen; fic4
(hierheen) komen.
klieriberge, —n = herberg, onderkomen, leelijk is. ber'finben flit, ft. (ti.) = zijn weg
(hierheen) vinden. oer'nattg, m. = nadering,
nachtverblijf, logement, toevlucht, toevluchtsoord. ber'bergen, fcbin. (b.) = verblijf houden, komst; loop, gang, verloop; toedracht. ber:
ge'ben, ft. (b.) = geven, aangeven, overlogeeren; herbergen, huisvesten. er'berfOil:
= waardin, waard in geven , opgeven; bap mi3cbte icb meinen %amen
mutter, tn.; :bate;
nicbt tj. = daartoe zou ik mijn naam niet
een gildeherberg.
ber'beftetten, fcW-o. (b.) = oproepen, aanzeggen willen leenen. ber'gebradjt = gewoon, geto komen, ontbieden. tieribeten, fcbrn. (tj.) = bruikelijk , van ouds in gebruik zijnde.
opbidden, (een gebed) van begin tot eind op- gebractitermaffen = naar oude gewoonte,
ouder gewoonte. ber'geben, unr. (f.) = komen,
zeggen, opdreunen.
klierblnit, —, ett = zuurheid, wrangheid, naderen, loopen; binter, bor, neben einem b. =
bitterheid," hardheid, rauwheid, guurhehl, achter, voor, naast iem. aanloopen; fiber etru.
1. = zich met jets bezig houden, met jets
scherpte.
ber'bitten, ft. (tj.) = hierheen verzoeken, aan 't werk gaan, aanpakken; gebt ba
ontbieden. er'brittgen, unr. (1.) = hierheen tuftig ber = het gaat daar vroolijk toe; 6
gebt fcbarf ber het gaat er beet toe; fetit
brengen; zie ook: bergebracbt.
-e = herfst, oogsttijd, wijn- gebt' fiber bid) ber = nu krijg je je verdiende
.,berbft, m.
loon. Otege4iirelt, fcbib. (b.) = behooren, op
oogst.
$5erbit'llabenb, m.; :arbeit, Yu.; :bfunte, to. = zijn plaats zijn, thuis behooren. ber'gelaufett=
hierheen gekomen, geloopen; bergetaufen6
herfstllavond; -werk (-arbeid); -bloem.
Sad = lui die op een stroowisch zijn komen
lierbIten, fcbin. (b.) = wijnoogst houden; 6
aandrijven, vagebonden, zwervelingen. ber':
berbitet = het wordt herfst.
= herfst- fialten, ft. (tj.) (bie ,t,anb, ben cut) ophouAberbit'llferien, V.; :frill*,
den, toestoken; er muf3 immer tj. = hij moet
vacantie; -vrucht.
berbfifir4 = herfstachtig; van den herfst, 't altijd ontgelden, hij moet altijd 't gelag
herfst... nt. —e = herfst- betalen; mein Oeutet bat b. milffen = ik heb
vrucht, late vrucht; nakomer; eetbare padde- moeten bloeden, opdokken. ber'4ofen, fctiv.
(b.) = hier(heen) halm, halen, weghalen.
= herfstlucht. berbft':
stoel. kberbfauft,
bertiiiren, fcbin. (b.) = luisteren, toehooren.
rttaffin = herfstachtig.
m. —(e)d, —e = haring; Mir faf3en
to- erbffIlmeffe, ib.; :mount, m.; :naMtgleiMe,
= als haring in de ton.
tn. = herfst Iliaarmarkt; - maand; - nachtevening.
Mie bie
haringll buis,
tn.; ;fang, m.
k3erbit'llfaat, tn.; :Atitfofe,:m. = herfst Ii zaad
-vangst.
-(koren); -tijloos.
=
horn
van
haring.
(b.)
=
spellen,
afe'riniOntilr4,
4er'bur4ttabieren,
erlommen, ft. (f.) = hier(heen) komen, aanspellen.
—e = haard, stookplaats, komen; (ergens) vandaan komen, afkomstig
kerb, m.
aschkolk; thuis; brandpunt; nest of roest zijn, herkomstig zijn, voortspruiten.
ift men, f. = afkomst, afstamming, oorsprong;
(eine,e, ataubbogete,); vinkebaan; eigner
0°06 inert = eigen haard is goud waard; gewoonte, gebruik. erfiinttitticb = gebruigriinben = een eigen huis- kelijk ; gewoon, overgeleverd, volgens oude geeitten eigenen
woonte; bad berfi3ntmticbe Recbt = het gehouden opzetten; er bat Weber (satO nott =
= woonterecht. berlOnnen, unr. = kunnen
hij heeft geen onderkomen. toertettfc4e,
naderkomen, er bij kunnen. bers irieMen, ft.
haardasch.
(1.) = hierheen kruipen. ber'friegen,
sb'er'be, —n = kudde, troep, schaar.
hierheen krijgen.
(b.)
4er'bettreir4 = rijk in kudden. berben:
oer'fitteL m. Herkules; am Scbeibeivelfe = bij kudden.
luege
=
H. aan den kruisweg. ljerfulifc4 =
=
Hera,
Juno.
4)e're,
Herkulisch.
aan- of toesnellen.
ber'etten, fcbto. (b.)
1)erein' = naar binnen, binnen; t).! = binnen! Ilerr ritnft, — = aankomst, komst, nadering;
4erein'bentiiben, fc0a. (b.) = naar binnen afkomst; afstamming, geboorte, oorsprong,
laten komen; ffr# f). = naar binnen komen. familie. berlaftett, fcbin. (b.) = stamelen,
opstotteren. berlangen, fcbi-n. (b.) = aantierein'breclien, ft. (1.) = invallen, binnendringen; aanbreken. bereinlatten, ft. (f.) = reiken, aangeven; er face nicbt b. = hij kan
invallen, er in vallen; er in loopen; in de val bier niet bij. beritaffen, ft. (b.) = hier(heen)
loopen; mit etiv. b. = bedrogen uitkomen laten. berlaufen, ft. (T.) = toesnellen, komen
met jets. berein'frimeien, (b.) = naar aanloopen; bergetaufene 2eute, zie: bergetaufen.
berleiben fief) = fidj 4ergeben. berleiern,
binnen sneeuwen; (f). = onverwachts verschijfcbtn. (b.) = opdreunen, afdreunen; in een
nen, uit de lucht komen vallen. berein':
fte4ten, ft. (b.) = steelsgewijze naar binnen dreun afspelen, afzingen. berleiten, fcbtn.
(tj.) = hierheen leiden of brengen; afleiden.
brengen, doen binnensluipen; fidj b. = (naar)
binnen sluipen. berein'31eben, ft. (b.) = (naar) tleri tefen, ft. (b.) = eentonig op- of aflezen,
voorlezen,
opdreunen.
binnen trekken, sleepen; (f.) = naar binnen
--e = onrijpe druif.
trekken, gaan; een huis betrekken; naar
, —n = kornoelje,.
stall verhuizen,
gier'110, tn.
tocten,
fain).
(b.)
=
hierheen lokken. bey':
van
begin
tot
eind
fcblu.
(b.)
=
tiers
t)er'erAiibtett,
vertellen, opvertellen. ber'fabren, ft. (f.) = utacHen fcbtn. (b.) = hierheen gaan, zich
(daar)been varen of rijden, varende of rijdende hierheen begeven; fidj fiber etiv. b. = op iets
aankomen; fiber einen b. = zich op iem. wer- aanvallen.
Hermand.ad, politie.
pen, iem. overvallen, iem. toesnauwen; ntit •erutanbab',
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er'ntarfc4, nt. = marsch hierheen, terugmarsch.
`Vo" er'nte,
—n = berme, Hermeszuil.
—e=hermelijn.
vermetin', f.
mantel, m. = hermelijnen mantel. Viermetin':
4'eI3, m. = hermelijnsbont.
.tierntenettlif, in. — = hermeneutica, uitlegkunst.
= Hermeszuil. k,cvnte,
tier'ntenfiittie,
m. = Hermes, Mercurius.
tyrtnelifrii = hermetisch, luchtdicht.
afmompelen. tyr':
tyr'murmetn, fcbin. (1.)
miiffett, unr. (tj.) = hierheen moeten.
tyrna04' = toen, daarop, daarna, vervolgens,
later.
beri tte4men, ft. (tj.) vandaan nemen, wegnemen, vandaan krijgen, weghalen, ontleenen;
einen tj. = iem. onderhanden nemen, de les
lezen. tyrnennen, unr. (4.) = (achter elkaar)
opnoemen.
t)ernie'ber = naar beneden, under, neer.
tyriniitigen, fc4tu. (4.) = hierheen uitnoodigen,
noodzaken hierheen to komen.
m. = Herodianus.
Herodotus,
erobot',
ero'ettilatter, r.; :3eit,
= helderilleeuw
(-tijdperk); -tijd.
S;leroli be, in. —n = heroide, heldenbrief
(een dichtsoort). inrolfr4 = hero'isch, heldhaftig. V)ero-Writtt, m. = herolsme, heldenmoed.
fre'rotb, m. —e = heraut, krijgs- of
wapenbode, krijgsgezant, bode, uitroeper.
.40e'rotb&unt, f. = ambt van heraut.
= wapenkunde, heraldiek.
rofbMunft,
= fontein van Heron.
$ie'ronatrunnen,
m. ,t■ ernen = horns, held, halfgod.
lyr'plappern, fcbin. (b.) = aframmelen, afratelen.
m. —(e)n, —en = heer, meester, gebieder, eigenaar; cavalier; ether Sacbe
inerben = een zaak meester worden; rein
eigner
rein = zijn eigen heer en meester
zijn; jeber finbet reinett ,t,errn = er is altijd
bass boven baas;
,f). Tater = Mijnheer
uw vader;
Scbuty = Mijnheer of de Heer
Schulze; gniibiger = weledele Heer of
Mijnheer; mit grof3en ,erren fit nidjt gut Air=
roben Oren = met groote heeren is 't kwaad
kersen eten. erecOen, f. — = heertje.
tyr'recOnen, fcbin. (b.) = rekenen, (van begin
tot einde) oprekenen. tyr'reiMen, fcbin. (1.) =hierheen reiken, aanreiken. er'reife, =
reis hierheen, terugreis, thuisreis. tjer'reifen,
fcbin. (f.)= hierheen, terugreizen. tyr'reiten,
ft. (i.) = hierheen rijden.
.twr'renllangua, tn.; :arbeit, in.; :artifet, m.;
:flab, 1. = heerenpak (of -kleeding); -dienst
(ook: -kleeding); -artikel; -bad.
wr'rettbanf, iv. = heerenbank, bank der
edelen (in 't rijkskamergerecht).
butte,
= heerenpeer. toerrenbrot, f. =
heerenbrood;
Oren = dienstbaar zijn.
heerenhuizinge, ridderburg.
renburg,
$-Ier'rettbienft, m. = heerendienst; gait
nor Oottenienrt = plicht tegenover zijn meerderen gaat vOOr alles. $$er'retteffen, f. = fijn
eten, lekker maal. er irentianb, in. macht
van den hoer; S3. gait bureb, gang ,Vanb =
vorsten hebben lange handen.
f. = hoerenhuizing, slot; (in Treuf3en) Heerenhuis, Eerste Kamer. .7..sier'renbot, in. =
woning van den landheer, v. d. ambachtsheer.
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tyr'rento = condor heer of meester; berren,
tofu Oefittbet = vagebonden, landloopers;
berrentor6 Out = alles, wat geen eigenaar
heeft. kter'rennteifter, en. = Meester v. d.
Duitsche orde. kloetrettrer#t, f. recht v.
d. heer of meester. .er'renfitf, tn. = heerenhuizing, slot, kasteel.
rgierr'aott, m. = Heer, God, Lieve Hoer,
Beere God; crucifix; er taf t unfern eitten
guten Bann rein = hij last Gods water over
Gods land loopen; unfer
bat atterlei
ganger = onze lieve heer heeft rare kostgangees. •err'aottOrimtityr, m. beeldjessnijder, crucifixmaker.
ber'rir4ten, fcbir. (b.) = inrichten, in orde
maken, klaarmaken, oprichten.
--, —nen = meesteres, gebiedster,
.)er'rin,
heerschzuchtig, gebiemevrouw. ber'rifit
dend, aanmatigend, meesterachtig.
t•er'ritt, m. = rit, tocht hierheen, terugrit.
flerri1r4 = heerlijk, verheven, prachtig, schitterend, kostelijk, voortreffelijk.
—, —en = heerlijkheid, majesteit, verhevenheid, pracht.
— = Hernhutter, Moraerrn'41tter, m.
vische Brooder.
—, —en = heerschappij, macht,
oerr'frtiaft,
gebied, gezag, heerlijkheid; mijnheer en mevrouw; eine gute Oben = bij goede menschen dienen; meine ,fierrfcbaften! = heeren
en dames! bie ,errfcbarten inerben gebeten.. =-de heeren (en dames) worden verzocht...
berr'fitaftlict) = leenheerlijk, ambachtsheerlijk; als van een heer; ein berricbaftticbe
<5ctit?, = een mooi heerenhuis. toerrfit'fie:
aierbe, iv. = heerschzucht. tyrrfiVbeaterig=
heerschzuchtig. berrldyn, fcbin. (b.) = heerschen, gebieden, beheerschen. tyrrIMenb =
heerschend, overheerschend. toerr'frijer, nt.
— = heerscher, heer, vorst, gebieder,
beheerscher. *err'fiterbetuattW, = soevereine macht.terr'fiterbinbe, = vorstelijke diadeem. erefMerbritt, tn. = gebieregeedende blik. tlerriAerfamitie, in.
rende familie, vorsten familie, dynastie.
= gave om to heerschen.
tlerr'fiteraatie,
err'frOeraeift, = heerschersgeest. t err':
fthergetuatt, in. = soevereine macht.. err':
fitier4au, = dynastie. oerr i 1c4erfilf, vs.=
rezidentie van den vorst. err'ffterftab,
n-r. = heerschersstaf, schepter. ,eriefrOev..
thine, nt. = wil van den heerscher, almachtige
wil.
Jerr'fMeritiiirbe, iv. = heerscherswaardigheid. errfrkfuMt, = heerschzucht. berrfrOjiiittig = heerschzuchtig,
gebied end.
tyr'riirren, fc4h). (4.) = hier(heen) schuiven,
bijschuiven, brengen; (f.) = naderen, hierheen
komen. tyrrufen, rt. (b.) = hier(heen) roepen. tyr'riitgen, fcbin. (b.) = afkomstig zijn,
(vandaan) komen, afstammen, zijn oorsprong
of zijn oorzaak hebben. tyrlagen, robin. (b.)
opzeggen, uitpraten, uitkramen; eau. an ben
irtgern b. fdnnen = iets op zijn duimpje
kennen. tyr'fr4affett, fit in. (tj.) = aanbrengen,
hierheen brengen, bezorgen, doen toekomen.
tierliVeitten, ft. (i.) = hierheen sluipen,
aansluipen; fill (b.) = hierheensluipen,
aansluipen. tyr'fitreitien flit, ft. (b.) = afkomen, afkomstig zijn, afstammen, dagteekenen (van). tyr`friyeiten, ft. (r.) = hierheen
achter,
stappen ; binter, neben einem b.
nuast
aanstappen. tyrjetyn, ft. (b.)
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hier(heen) zien. beefeinten fit* fcbln. (0.) =
sterk hierheen verlangen. lierfenben, fcbin.
(b.) = hierheenzenden. ber'fingen, ft. (0.)=af-,
opzingen, van begin tot eind zingen, opdreunen. beritanintetn, fttin. (b.) = afstotteren,
stamelend opzeggen. berilammen, fcbiro. (b.) =
afstammen, afkomen, afkomstig zijn. ber'::
ftetitett fir, ft. (tj.) = steelsgewijze aankomen,
komen aansluipen. berltelltiar = te vervaardigen, te maken. berlietten, fcW-p . (ti.) = bier
plaatsen; tot stand brengen, vestigen, aanleggen, maken, vervaardigen; luieber b. =
herstellen, beter worden. erifteitititti, tn.
— = grondvesting, aanleg, vervaardiging,
fabrikatie. *eri ftellungaoften, E. = kosten
van aanleg. ber'jtottern, fcbin. (tj.) = afstotteren. ber'itiiraett, fcbtn. (b.) = hierheen
werpen; (1.) = komen aanvliegen, aanstormen;
fiber einen 1) . = op iem. aanvallen. berrtret=
ben, ft. (tj.) = hierheen jagen, drijven; bar
fitt 15. = voor zich uitdrijven.
tyrii'ber = hierheen, hier, naar dezen kant,
herwaarts, er over. berii'berbetfen, ft. (.) =
van den anderen kant, van de overzijde bierbeen helpen , er over helpen. beriiiberreitten,
fittn. (b.) = overreiken, aanreiken.
fjerum' = om, omheen, rondom, rond, been,
hier en daar; um bie Stabt b. = om de stad
(been); runb od. rings b. = rondom, in 't
rond; Me ateibe L. = om de beurt; brinier
um einen tj. fein = altijd om en bij iem. zijn,
bet b. = in lien omtrek, in die streek; bie
%acbricbt ift ftbon in ber gansen Stabt b. =
dat bericht doet al in de heele stad de ronde;
um 100 rater 1. = omtrent, ongeveer 100
daalders. benun'tlatgen fidj, fttlro. (b.) =
plukharen, voortdurend vechten. berune:
betion WO, ft. (1).) = elkaar in de Karen
zitten. beruntibefoutmen, ft. (.) = omkrijgen,
(iem.) van meening doen veranderen. benzin':
bringers, unr. (b.) = omkrijgen, omdraaien;
(einen) omkrijgen, tot een andere meening
brengen, bepraten, ompraten, (tot iets) overhalen, krijgen; (91acbricbten) verspreiden,
rondbrengen; (ein Spiel) doen verliezen.
berunefabreit, ft. (f.) = rondrijden, rondvaren, omvaren; mit ben ttinbett b. = de
handen been en weer bewegen; er Iiii3t feine
Outer b. = rondslingeren. berunefeitten,
ft. (1.) mit ben ,f)iinben = met de handen in
't rond slaan, in 't rond schermen. berm':
fragen, fcbib. (b.) = rondvragen, op de rij of
vragen. berunt'ffibren, Tann. (b.) = rondleiden; eine Mauer um einen Warten 1j. = een
muur om een tuin zetten; einen bet ber %afe
b. = iem. bij den neus nemen, misleiden,
voor den gek houden. berunt igeben, ft. (tj.) =
rondgeven, doorgeven, laten rondgaan. ber:
unrgeben, unr. (f.) = rondloopen, rondgaan,
unt etin. b. = oat iets heenloopen; om iets
been gaan of kunnen; om iets heendraaien;
0, gebt ein Werilcbt berum = doet de ronde;
bad gebt mir im kapfe tier= = dat maalt
me in 't hoofd; b. laffen = laten rondgaan,
doorgeven. bertunitittuen, ft. (b.) = rondslaan, om zich been houwen; WO b. = krakeelen, ruzie hebben. tierutteirrett, fcbtn. (l) =
em- of ronddwalen, om- of rondzwerven.
beruntlommen, ft. (f.) = om (iets) been
komen; bier komen; biet b. = veel reizen,
overal komen; er ift biet in bet; Vett bermgammen = bij heeft veel van de wereld
gezien; lit tone taunt b. = ik kan nauwelijks
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klaar komen of met iets uitkomen; bie Vtacb=
ridit taut ftnett berunt = werd spoedig bekend. beruntifrietlen, fc0h). (b.) = omkrijgen; (einen) doen omslaan, tot een andere
meening brengen, bepraten, ompraten. ber:
unetagern, fcbin. (fj.) = (um etin., om iets)
been liggen , kampeeren ; bier en daar gelegerd
zijn. beruttetiegen, ft. (b.) = om (lets) liggen, (iets) omgeven; rondliggen, rondzwerven;
bie berumtiegenben Crtfcbaften = de omliggende
plaatsjes. beruntitungern, front. (b.) = omof rondzwerven, ombedelen. beruntlitagen
flit fitly . (tj.) = zich afplagen, zich kwellen,
zich veel moeite getroosten. bertun'Oriigettt
itob, fcbin. (ti.) = vechten, bakkeleien, elkaar
afranselen. berunt'reiMen fcbin. (b.) = rondgeven, laten doorgaan, overgeven; voldoende
zijn, uitkomen. berum'reifiett, ft. (.) =
omrukken, omvertrekken; met een ruk doen
omkeeren. berum'reiten, ft. (tj.) = om (jets)
rijden, rondrijden; auf ettu. tj. = op iets afgeven, telkens in afkeurenden zin op jets
terugkomen. berumic4iffett, fcbit). (b.) =
omvaren, omzeilen, rondvaren. beruntifdita:
neat, ft. (b.) = om(heen) slaan, -doen; fief)
mit einen 1). = het met iem. aan den stok
hebben, twisten, strijden. beruntifrOteicOett,
ft. (1.), tiro b. (tj.) = om(heen) sluipen,
rondsluipen, rondzwerven, rondslenteren.
berunticOtuarntett, fc4i-n. (1.) = rondzwerven,
ronddwalen. berunt'istiveifett , Tcb13. (f.) =ronddwalen, rondzwerven.inrum i tegein, fttbo.
(f.) = beruntfcbiffen. berumjetlett, fcblo. (b.) =
om(heen) zetten, -plaatsen; fidj um ettn. tj. =
om jets been gaan zitten. beruntjpieten, fcbIrt.
(tj.) einntat, breintat=eenrondje, drie rondjes
spelen. berum'jprengcn, fcbin. (h). = rondstrooien, uitstrooien; rondgaloppeeren. tier=
unefpringen, ft. (f.) = om(heen) springen;
rondspringen; (mit einem) omspringen, (iem.)
voor den gek houden; ber Vint) fbringt berunt =
springt em, draait. bernmifteben, um. (b.) =
om(heen)staan, in 't rond staan; wanordelijk
bier en daar staan; miibig b. = staan gapen,
werkeloos bier en daar staan. fierituritreic4en,
ft. (0.) = om(heen)strijken, -smeren; (f.) ,--em- of rondzwerven, em- of ronddwalen,
vagebondeeren. berum'itreifen, fcbitt. (b.) =
rondzwerven, ronddwalen. benun'ttreiten
flit, ft. (fj.) = twisten, krakeelen, met elkaar
overhoop liggen. beruntjtridett. fcbtu. (b.)
breimal = drie naadjes breien. beruntlangen,
fcblv. (1.) = om(heen)dansen; alneimai b. =
twee dansen doen; einem auf ber Vtafe b. =
iem. voor 't lapje, veer den gek houden.
beruin'tappen, fc*. (b.) = rondtasten.
berumlreiben, ft. (b.) = om(heen)drijven,
-bewegen, -jagen, been en weer of ronddrijven; fidj 4. = rond- of omzwerven,
vagebondeeren. beruntlrinfett, ft. (i.) =
ronddrinken, de flesch laten rondgaan. Or=
um'tribetn, fcbln. (b.) =rondzeuren, talmen.
beruntitumitteln , fcbba. (0.) = (ein $ferb)
oefenen , berijden , afrijden ; (einen) aan 't werk
houden, voortdurend laten werken; fidj ft. =
beweging nemen, bezig zijn. bernnetuerfen,
ft. (b.) = omwerpen, omgooien; rondgooien, rondstrooien; (ein $ferb) omwerpen,
snel doen keeren. berum'3anfen WO, fcbln.
(b.) = twisten, ruzie hebben, krakeelen.
berunt'aiet)en, ft. (fj.) = om(heen)trekken,
eine Matter tint einen darters b. = een muur
om een tuin zetten; been en weer trekken;
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ber3riblest,

(f.) = om(heen)trekken, -gaan, rondtrekken, steken, uitsteken; uitkomen, in 't oog loopen,
zich onderscheiden. Oertior iftetytt, unr. (b.) =
vagebondeeren ; verhuizen ; fid) = omgeven,
vooruitstaan, vooruitspringen, uitspringen.
omheenloopen.
berbor i fteincti, ft. (f.) = y our den dag komen.
tiertniti ter = naar beneden, beneden, ne(d)er,
weg met hem! *Tun':
fiertiorltrecrett, lane. (b.) naar voren strekaf; Ij. mit Out!
ken,
uitsteken, uitrekken. lierboriftiiraeu,
terbringen, unr. (b.) naar beneden brenfcbtu. (f.) naar voren schieten, snellen, te
gen; achteruit doen gaan, aan lager wal
voorschijn springen. tierborfuit en, fcbtu.
brengen, doen verminderen, doen verarmen.
(t.) = opzoeken, voor den dag halen, uit den
tiertufte0attbetn, fobtu. (b.) ettu. am (bent)
grond halen, opgraven. tierborlaurOnt, fdnu.
Vreife = jets van den prijs afdingen.
berun'terfaimeitt, fcbm. (l.) einen = de les (1.) = opduiken, opdagen, te voorschijn komen. berboritrethen, ft. (Ij.) = naar voren
lezen, kapittelen. tierun'terfonutten, ft. (f . ) =
drijven, vooruitdrijven, naar buiten drijven;
naar beneden komen; in verval (ge)raken,
uitkomen, ontkiemen, uitspruiten. terbor':
aan lager wal komen, zijn krediet verliezen,
treten, ft. (i.) = naar voren komen, voor
vervallen. bcrun'tertaffen, ft. (b.) = naar
't gelid komen; uitkomen, vooruitspringen,
beneden of neerlaten, laten zakken. 4eruiti:
termarOnt, fcbiro. (b.) = naar beneden doen, in 't oog loopen, spreken. tierborlutt,
naar voren doen, buiten brengen; onafdoen, wegnemen; kapittelen, doorhalen,
(1.)
= zich
derscheiden, doen uitkomen; fic4
de les lezen; (eine Scbrift) (door critiek) afonderscheiden, zich doen opmerken, uitmunmaken. Ocritit'iterreign, ft. (0.)=-neerrukken,
afrukken; (ein afbreken, omverhalen;
ten. tiertiorluarWeit, (f.) = opkomen,
opgroeien, uitkomen, ontspruiten. berbor':
(einen) havenen , geen good Naar aan hem laten.
3ictien, ft. (b.) = voor den dag halen, te
4eruniterfrOlucten, fcbtu. (b.) = inslikken.
voorschijn
doen komen.
naar voren, te voorschijn, voor den
tiertiori
dag, naar buiten, vooruit. fierloor'arbeitett, fierluagen idly. = hierheen durven kofc0tu. (4.) = voor den dag doen komen, vrijmaken. men, zich hierheen wagon. beriviit3en, fcfnv.
(b.) = hi erheen rollen,— wentelen. tier
f(ttu. (b.) = (achter, onder
m. (e) = weg hierheen,
herwaarts.
jets) uitkijken; to voorschijn komen, verschijterugweg. berlueton, fcbtu. (b.) hierheen
nen, doorheendringen. fjerbor'iniibett, fcbtu.
(i.) = opbloeien, uitkomen, ontluiken, rich
waaien. er'iveifett, ft. (b.) = hierheen wijzen,
hierheen verwijzen. tierluenben, unr. (b.) =
ontwikkelen. tiertiori bretten, ft. (f.) = plothierheen wenden, — keeren. 4erluerfen, ft.
seling to voorschijn komen, naar voren drin(0.) = hierheen werpen, — gooien; ficb titer
gen, uitbreken, losbarsten. tyrboribringett,
=iem. overvallen, op iem. aanvallen.
einen
unr. (b.) = voortbrengen, verwekken, doen
ontstaan; te voorschijn of y our den dag brenberluinfen, iAtu. (b.) einem iem. naar
zich toe wenken. bertaiinfiten, fcbtn. (b.) =
gen; (Porte) uitbrengen, spreken.
(b.) = vooruit dringen of hierheen wenschen, verlangen naar, wenschen
briingen,
naar; fief)
= wenschen hier te zijn.
stuwen; = to voorschijn komen, vooruitdringen, zich op den voorgrond plaatsen.
era, f. —enf, —en = hart, gemoed, gevoel,
Orbor'getien, unr. (f.) = uitgaan, voor den moed; (im SiJiet) harten; ettu. au ,eraen nety
dag komen; volgen, 't gevolg zijn, blijken.
men = jets ter harte nemen; baf getjt mir
doen uitkomen,
3u ,f)erlj en = dat gaat mij ter harte, aan
berbarl)ebeit, it. (b.)
't hart; fein au0Atitten = zijn hart uitkracht bijzetten, op den voorgrond plaatsen;
= jets sterk in 't licht
storten; tt■ anb auf ().! = met de hand op
etlo. befonber
't hart! bon ,er3en Berne = van harte gaarne;
stellen; uitkomen, afsteken. ber::
van ganscher harte;
borlioten, fan)). (b.) = voor den dag of te voor- bon gatment .t.erzi en
ein fur bie Wrmen tiaten = hart voor de
schijn halen. berborlet)ren, fc0b.). (b.) doen
armen hebben; er bat bae, :. ant (od. auf bem)
uitkomen, in 't licht stellen. berborlangen,
recbten=fed = hij heeft het hart op de rechte
fctin. (b.) = to voorschijn halen of krijgen.
auf der Bung = hij
bertiori tetutten, fcbtu. (t).) = uitschitteren, plaats; et: bat bad
heeft (draagt) het hart op de tong; bce"
uitschijnen, stralend of lichtend to voorschijn
fat ibut in bie Scbube = het hart zinkt /tern
komen; duidelijk blijken. ivrtiorlitaiten ficO,
fcbtu. (b.) = te voorschijn komen, naar voren
in de schoenen; bad britcrt mir bad
at =
treden, zich vertoonen, zich op den voorgrond
dat breekt mij 't hart; tve
bolt ift,
bed gebt ber 9/1unb fiber = waar 't hart vol
plaatsen. tiertinVitetlliten, ft. (b.) te voorvan is, daar loopt de mond van over; bct
schijn halen of krijgen. tyrburivagett, fc411).
ift mir fcbtuer = ik ben treurig gestemd;
(b.) = vooruitsteken, uitsteken; titer einen
tegen
iem. iets warm
einem ettu. ant;
od. env. = boven jets uitsteken; uitblinken.
=
tierbor'ranenb = uit'stekend, vooruitstekend ; aanbevelen; el tuurbe itntt fcbtbacb um
hij verloor den mood; tuie ift of bir ume, ‘).? =
in 't oog loopend, uitste'kend, uitne'mend,
hoe gevoel je je? er finiebt,
voortreffelijk, voornaam. Oertior'rufen, ft.
ibnt uttt
(0.) = to voorschijn roepen, naar buiten roeift
hij spreekt openhartig; icb faun
pen; doen ontstaan, oproepen, opwekken,
nidjt
bringen = ik kan 't niet van
wakker roepen. Orbori friyinett, ft. (b.) =
mij verkrijgen; ee, tuurbe mir Warm umb
=
uitschijnen, te voorschijn komen. lierUor'r.
ik word aangedaan; ficb ein
fallen = mood
getuacVen
fitiefgrt, ft. (1.) = te voorschijn schieten, vatten; bad Ainb ift itjttt att
hij houdt zielsveel van dat kind; .evert
plotseling te voorschijn komen. tierDor',.
fOriefiett, ft. (f.) = uitkomen, ontspruiten. 5etnt = harten tien.
berbori fpringen, ft. (f.) naar voren sprin- 4)er3i aber, to. = aorta.
gen, te voorschijn springen; vooruitspringen, ber'Oblett, fcbtu. (ft.) = optellen, oprekenen,
opsommen, narekenen, achter elkaar opzeguitspringen. ljertwri fOrttbeirt, fctnu. (fj.) : eine
gen; ettu. an ben ingerit b. Outten = op de
iliebe = een redo met tintelende levendigheid
vmgers kunnen narekenen.
uitspreken. ljertioritertien, ft. (10= vooruit-
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ber3'cifierlieflft = allerliefst, verrukkelijk.
hartenaas.
5er3 1 a0, T.
ljeri Aaubern, fcbiu. (b.) = hierheen tooveren,
to voorschijn tooveren.
kierallattant, nt. = hartebalsem, levensbalsem.
.stler31 11beftemutung, :bentet, nt.; :btatt,
f.; Mut, f. = hartilbeklemming; -zakje;
-eblad (lie veling, hartelap); -ebloed.
tiera'breeljenb = hartbrekend, hartverscheurend. SZ)era'Oube, m. = hartenboer.
(tett, f. -6, - = hartje; lieveling.
= hartenvrouw. $1oera'briicteit,
barite,
f. = hartbeklemming, benauwdheid.
*eraepoluistta bie = Herzegowina.
ber3etgen, fcWi). (b.) = laten zien, toonen.
,er'3eletb, T. = harteleed, diepe smart.
tter'3en, fc0). (tj.) = liefkoozen, aan 't hart
)er'3eitO:
drukken. eriaena0,
=
= zaak van het hart.
angetegenbeit,
47:ier'Aett&tngft, im = hevige angst. kber'3enk:
= lieve broeder. .t)er'aettOer:
brnber,
te-Cm-41, iu. = hartuitstorting, ontboezeming.
vreugde van het hart,
to eriaent‘freube,
groote vreugde, hartelijke blijdschap.
3ettOreuttb, m. = boezemvriend. ber'3ent4:
trot) = hartelijk blij(de). kler'3ene4grunb,
m. = grond of bodem van het hart; =
uit den grond van mijn hart, van ganscher
harte, hartelijk. tier'aettOgut = ingoed.
= goedhartigheid, goeder'AetOgiite,
heid van het hart. S>er'3enOittrige, m.; :Hub,
f.
lieve jongen, lief kind, lieveling..toev:
= koningin van het hart.
3enaijnintn,
$ier'aettanntnter, m. = hartzeer, zielsver= hartelust. sberraettO:
driet. er'3en4tuft,
= oprechte, innige meening.
mei-flung,
= vreeselijke kwelling,
4774er'Aettitqluat,
= zielsrust,
zielskwelling. t)er'aeltrutie,
gemoedskalmte. ••er'3ettiOprar4e, taal
van 't hart. S>cr'aent4troft, m. = innerlijke
troost. 5er'3ettltiuttfc0, m. = hartewensch.
hartontsteking.
er3'entliinbung,
eqerfrettenb = hartverblijdend. tier 'er:
gretfenb = aangrijpend, zeer aandoenlijk.
er3' II ertjebettb, :erquictenb; ern) Cirtnettb =
hartll verheffend; -verkwikkend;- verwarmend.
ertveicljung, ID. ; :ertneiterung, W.;
:felt, 1. = hart II verweeking ; -verwij ding ;
-vlies (hartzakje, weivlies).
=
berViirmig hartvormig. e0era'grube,
era'4 a ft = kloek(hartig), kloekhartkuil.
moedig, moedig, dapper, flink; ferm, krachtig;
- = kloekmoehartig. kjer31-Aftigteit,
digheid, moed, dapperheid, flinkheid.
er3' baut, :tot*, =hartIlvlies, -holte.
tier -Oaten, ft. (b.) = hierheentrekken, -lokken,
aantrekken, hierheen doen komen; (f.) =
hierheen komen, zich bier vestigen; Her
= zich vroolijk maken over iem.,
einen
iem. over den hekel halen.
tor.'31a = lief, teergeliefd, dierbaar. tier'innig (and): berOttniaticti) = innig, harte= hart(e)lijk, hartgrondig. I•er3'ratttnter,
kamer. et3ifirfrOe, Spaansche kers.
kvrOtappe, in. = hartklep. er,VitoOfett,
f. = hartklopping. StierOofit, m. = krop= hartenkool, savooiekool.
beer. beralirt) = hartelijk, oprecht, eerlijk,
gent =
werkelijk, waarlijk, welgemeend;
heel graag, dol graag; b. bumm, b. fcbtectt=
erg dom, vrij slecht. k5er3lirlifeit, - =
hartelijkheid, oprechtheid, eerlijkheid. ben':
Oct) _= hartelijk geliefd, lief. toeraitiebrOtt,
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f. = liefje, hartje. berA'to0 = harteloos,
ongevoelig, koud, gevoelloos. .."eraloftafeit,
- = harteloosheid, gevoelloosheid, koelheid.
eripg, nt. -(e), .. 5oge u. . . o iige = hertog.
icr'augettbufa), = 's-Hertogenbosch. *et':
-, -nett = hertogin.
=
Attain,
= hertogshertogelijk. 5er'attOtitet,
= hertogelijke
titel. VIer'paOlviirbe,
.. turner =
waardigheid. tler'3ogtunt, 1.
hertogdom.
hartoor. beralr4tiirOtig =
kortademig, aamborstig, dempig.
fjtajtigteit, m. - = dempigheid.
hartslag, (hart)beroerte. beta':
(*eta, m.
ftiirfenb = hartsterkend, hartig, hartversterkend. ler3'ftiirfung, = hartversterking, hartsterking. er3'ftofb m. = genadestoot; snik, schok.
tierpt.' = hierheen, hier, naar dezen kant; er
heen = berbei.
ell'ileffettuttg, YU. - = hartvervetting.
s)er3'berarkijierung, in. = vergrooting v. h.
hart. ber3'bott = gevoelvol, vol hartelijkheid,
hartelijk, innig. }craltiaffer, 1. = hartwater.
c .r3ittlet), f. = pijn aan 't hart; hartzeer.
hartwonde. ler3inittrItt,
er3luunbe,
m. = hartworm; wroeging, geheim verdriet.
ber3i3erreifiettb = hartverscheurend.
s)efeliet, nt. = Ezechiel.
St)e1Veri'ben, 43t. = Hesperiden. toeiVeri'bett,
Wet, nt. = appel der Hesperiden, gouden
m. = Venus als avondster.
appel.
=
-n, -n = Hes; btinber
ef'fe,
blinde kerel! Vieffen, f. = Hessen. ber
=
Hessisch.
-n = hetaere. S)etiirie',
k)etii're,
- -(e)n = hetaerie , een politieke partij, club.
40e-robot = heterodox, andersdenkend, onrechtzinnig. eterobogie', m-, -(e)n =
dwaalleer, heterodoxie. beterogen' = heterogeen, ongelijksoortig, niet bij elkander behoorend. kwterogieneitat' od. . . genitdt', iu.
heterogeniteit. eteroffilifft = heteroklitisch, onregelmatig, zonderling.
= hetman, Ko-e u.
letintatt, in.
zakkenhoofd.
-n = drijfjacht, lange jacht,
tlet1 3e, tr).
vervolging, jacht; troep ((untie, tinber);
haast, drukte. int'aen, (b.) = een drijfjacht houden ; jagen, achternazitten, vervolgen;
bitter vervolgen; (aan)jagen, (aan)drijven;
overijlen; aanhitsen, ophitsen, opzetten; bie
untie auf einen tj . = tegen of op iem. aanhitsen; er ift mit alien .1.1nben gebett = hij
zit vol streken, hij is geslepen.
et'aer,
- = drijver, jachtknecht; vervolger;
jachthond.
ophitser. tletrbuttb, m.
jagb, 1v. = drijfjacht, lange jacht; vervolging.
jachtzweep.
•etil)eitfrije,
macben = hooien.
e0en, f. -(e) = hooi;
er bat Gelb tote
= hij heeft geld als
= boom voor hooiladinwater. *euttlaunt,
gen, weesboom; Lang mensch, boonestaak.
hooi 11 binder ;
tom' binber,
; :boben,
-zolder.
kbenctieteii , -, -en = huichelarij, veinzerij, geveinsdheid. tieu'r4 du, fcbin. (b.) =huichelen, veinzen, scheinheilig doen. .t•etti:
Metfitein, m. = valsche schijn, huichelarij.
*ettit'ler, m. - = huichelaar, veinzaard,
schijnheilige. betufrteriff4 = huichelachtig,
geveinsd, schijnheilig.
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(b.) = hooien. ett'er, m.
Ou'en,
—
hooier.
tieu'er = dit jaar.
— = huur, gage (van schepelingen).
)ett'er,
sbeu'erba, tn. = huurbaas, die 't scheepshuren,
Volk huurt. ljettiern, fcbtu. (b.)
werven; [trouwen].
*eu'llernte, n).;
n).; :f)aufett, nt. =
hooilloogst; -vork; -hoop.
= hooioogst, hooitijd.]
[tjeu'et, m. od.
tieu'lett, fobro. (b.) = huilen, loeien, gieren;
schreien; mit ben eiilfen tnu man 4. men
moet huilen met de wolven, waarmee men
— = huiler,
in 't bosch is. t•eu l ter, m.
= bromtol.
schreeuwleelijk. kjettl'freifet,
= hooier.
k•eu'utatter,
=
nt.; :ntonat,
m.;
hooillmaaier; -markt; -maand.
7,eu'or4fe, = lomperd, os, buffel. ,tocu'r.
Oferb, f. = sprinkhaan ; lomperd, vlegel.
4)euirec4en, m. = hark voor 't hooi.
van dit jaar.
fieuirig
g-)euriiftit, to. — = vindingsleer. tieurillifri)=-heuristisch, zelfvindend, zelfzoekend.
od.
eu'llfanten, m.; :fener (:fMenne,
:frOuppett, m.); :foljober, m. = hooillzaad;
-schuur; -berg (-schelf, -opper).
= sprinkhaan.
—,
47:ieuifitrede,
= boomkrekel. oeu'fifiref:
friyedettgrille,
fettiAtuarm, tn. = sprinkhaanzwerm.
OU'te = heden, vandaag, glans, heden-tendage, tegenwoordig; b. mit, mown bir
ieder zijn beurt; 4. rot, morgen tot heden
rood, morgen dood of heden rijk, morgen
een lijk. tteul tig = huidig, hedendaagsch,
tegenwoordig ; bie beutige Beitung = de courant
van vandaag; bet beutige Zag = de dag van
heden; am eutigen = op heden. bettitige4:
tag4 = heden, heden-ten-dage. tteurautage =
heden-ten-dage, heden, tegenwoordig.
$leuituage, tn. = hooiwaag. Sbeu s hiagen, nt. =
= hooitijd.
hooiwagen. kbett'aett,
kord),
—(e* --e =
$jegar4orb' (spr.:
hexachorde: sext, zessnarig instrument. $)eget:-.
— = hexaeder, zesvlak, kubus.
eiber, f.
— = hexameter, zest•egainteter, nt.
voetig, dactylisch vers.
$.1e'ge, --n = heks, toovenaarster,
tooverkol; tang, boos wijf. tjegett, fcbtu. (b.) =
heksen, tooveren, aan tooverij doen; bct
Zing gebt ode gebe# = 't gaat als gesmeerd.
begKettartig = op tooverij gelijkend, als bij
= heksengebroed.
tooverij. k!oe'Kenbrut,
= tooverboek. t•exenfatirt,
$5ei genbur4,
= heksentocht naar den Blocksberg. SI$e'Kett:
feft, f. = heksensabbat. kwigenfeg, m. heksenbewonderaar. sbeigettnefe4ic4te, tu. = toovergeschiedenis. stje'gettataube, = geloof
aan heksen. S>e'genfrei4, m. = tooverkring,
hekserij.
-cirkel. Voe'geniuttft,
= heksenmeester, duizendkunuteifter,
stenaar.
eigenlIProbe,
:1ro3ck
; =fabbath,
= heksenliproef; -proces; -sabbat.
steek in de zijde, in den
nt.
rug of in den pals, spit in den rug. ST5e'gen:
tooverformulier, tooverspreuk.
fbrurb,
hekserij, tooverij, heksensbe'gentuerf, f.
werk. koegerei',
—, —en = hekserij,
tooverij, heksenwerk; bcte, ift feine = dat
is geen heksenwerk, geen groote kunst; 63e,
fcbtuinbigfeit ift feine (s). = vlugheid is geen
tooverij.

Oitbeguube.

= hiaat, opening, gaping.
Ilibernie (Ierland).
4ibrisbife4 = hibridisch, onecht, bastaard...
= hidalgo, Spaansch
m.
edelman.
4-te = bier.
—e = houw, slag, stout;
•-ieb, In.
wonde; steek onder water; auf
unb Sticb
fecbten = steken en houwen; bet
fitt
die (zet, toespeling, steek) is rank;
aukeiten = slagen uitdeelen,
steken
onder water geven; er bat einen
= hij is
aangeschoten, heeft hem om; bie
einer
eite = de inkepingen van een vijl. kyie'ber,
nt. — = houwer, rapier, slagzwaard.
VAebluunbe, tn. = houw, wonde (met een
degen, mes e. d.)
[biellburc4', :ge'gett, =4er', zie bier... 2c.]
4telen, fttro. (b.) = (met het achterschip)
krengen, hellen.
41enie'ben = hier beneden, op deze aarde.
tyier = hier, op deze plaats, hier op aarde;
b. nub bort, b. unb ba = hier en daar;
(9areffe) (errn 91 bier = Den Heer A., alhier.
hieraan, aan dit.
Weri an (od. fiteran')
—(e)n hierarchie, priester:•-terarchies , ID.
heerschappij. 4ferarAifit = hierarchisch.
4-teralifeb = hieratisch, priesterlijk.
4ierauf (od. Werattr) = hierop, daarop, teen.
tiletatO (od. bierawe) = hieruit, daaruit.
4ier'bet (od. titerbeV) hierbij, daarbij,
bij dit, hiermede, ingesloten. lyieriburd)
(od. 4ierburc4') = hierdoor, daardoor,
door dit; bij dezen, hierbij. tyierfiir (od.
tyierfiirs ) = hiervoor, daarvoor, voor dit,
tiier'gegen (od. Wergeigen = hiertegen,
daartegen, tegen
(od. fiterijer)
hierheen, bier; b0 4. tot hiertoe, tot nu toe.
hierheen.
4ierlierunt (od. 4ier4erutn')
bier om, in dezen omtrek. (od.
4ieriOn') = hierheen, hier. 4ier fin (od.
4ierin') = hierin, hier, ingesloten. #ter'ntit
(od. 41ermits):= hiermede, met dit, bij dezen,
door dezen. 4ierltatt (od. Wernar4')= hierna,
daarna. 4ieettiir4ft = bier vlak bij, hier vlak
naast; bovendien; onmiddellijk daarna. bier:
ne'ben hiernaast. fiiernie'ben = bienieben.
t•terobui te, 10. --n, --n = hieroduul, tempelslaaf, kerkdienaar.
taeroattyptie, tn. = hieroglyph.
hierontlybijifr4 = hieroglyphisch. $jiero:
04anti, m. —en, —en = hierophant, mysterienverklaarder, Grieksch kloosteroverste.
4ierior0) = te dezer plaatse.
ifrierorW
k)terifeitt, f. hierzijn, tegenwoordigheid
(al)hier. ftierfetbft' = alhier. titerliber (od.
4ieril i ber) = hierover, hierboven, daarover,
daarvan. bier'unt (od. itierunt') = hierom,
daarom; bier- of daarvan. titerunter (od.
ttierun'ter) = hieronder, daaronder.
bon = hiervan, daarvan. pierltither = hiertegen. 1jter'3it (od. 41equ')= hiertoe, daartoe,
hiervoor, daarvoor. tjteranfanbe = bier te
lande.
bie' fig = van hier, bier thuis behoorende,
van deze stud, streek; bet biefige Ziirger=
uteifter = de burgemeester alhier; biefigee,
OetuiictO gewas, wijn van eigen grond;
auf biefigem 43lc* = te dezer plaatse.
jachthoorn.
f.
47-)ilibebrattb, m. = Hildebrand. *iit'beaarb,
tu. = Hildegard. k)ilbegititibe, to. Hildegonda, Hillegonda.
toitt110, tn.
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—n = huip, bijstand, behulp,
$,111C, tn.
hulpmiddel, ondersteuning; einen
teiften =
iem. huip verleenen; au
= help! help!
mit
ber %acbt = onder begunstiging van
den nacht; dratticbe
= geneeskundige huip
of bijstand. rit'f(e)teiftung, huip,
ondersteuning.tritiferuf,m.=hulpgeschreeuw,
hulpgeroep, geroep om hulp. kitflod,
hulpeloos, verlaten, van huip beroofd.
tofigleit,
— =hulpeloosheid, verlatenheid.
4itfreitt behulpzaam, hulpvaardig, gedienstig; birfreicbe ,ctnb re-Olen = de behulpzame hand bieden. tt)-iff4'antt,1. = adjunctsbetrekking, ftN'arbeiter, in. = hulpwerkman, hulparbeider.
-i.ff4'beautter, m. =
adjunct. bitfd'bebiirftia = hulpbehoevend;
= hulpbehoeftig. zoitfd'bebitrftiafett,
behoevendheid; behoeftigheid. bilfd'bereit =
bereid om to helpen. kq tWbur4, 1.
huipbock. SOILIfd'nelb, 1. = geldelijke steun, subsidie. = hulpleger. S;$itfds:
taffe, tn. = hulpkas, ondersteuningsfonds;
armenkas; bijbank.
sMtf4'llfirtte, :tebrer, :feiftuna, tu. =
hulp kerk ; -onderwijzer ; -bieding (-betoon ,
huip, bijstand, handrelking).
.COitN'inacbt, = verbonden macht of mogendheid, bondgenoot..t)iffd'ittafitine, to. =
hulpmachine. $511fd'utittel, f. = hulpmiddel,
redmiddel.
e0iff4'llnebiger, nt.;
tn.; :truptien,
tnt.; :berb,
= hulplprediker, -bron; -troepen; -werkwoord.
m. = lief-, of weldadigheidsvereeniging, vereeniging tot hulpbetoon.
= hulpwetenschap.
tuiffenfrOaft,
Wort, 1. = aanvullingswoord, stopwoord.
itN'oitttiort, f. = hulpwerkwoord.
e0it'Pertit, m. = Chilperik.
= kunstgreep,
tOit'Pertgriff, m.
streek, handigheid.
m., g imalaiagebirge, 1. =
Himalaya(gebergte).
framboos.
—n
.SSim'beere,
.0int'beerettliet, f.; r.effig, m.; :tintunabe,
= frambozenlijs; -azijn; -lemonade.
$tlintibeerenllfaft, m. ; zittecturk m. ;
nt. = frambozenlisap (-stroop); -struik; -wijn.
$iint'ntet, — = hemel; wolken, luchtstreek; unter freiem timmer = onder den
blooten hemel; aunt
= ten hemel;
gen
ertjeben = iem. tot in de
einen b0 in ben
wolken verheffen; bet
bangt itjm barer
Weigen = hij is bijzonder in zijn schik of hij
ziet alles rooskleurig in; er fiebt ben fizz
eine 93af3geige (einen Zuberfact) an = hij ziet
knollen voor citroenen awl; er Mgt bc0 Vaue
bout Vii. berunter hij liegt wat los en vast
is; inte born ,t5. gefallen = uit de wolken gevallen; Wenn bet :. einfecta, ift' um bie araten
SPetringe gefcbeben = als de hemel valt, zijn
nub tbe)
nub
we allemaal dood;
Tiernegung feten = hemel en aarde bewegen; bebitte ber = de hemel beware!
4intlttelan, :auf = hemelwaarts. tjintuct:
anaft: mir ift tj. = ik ben verschrikkelijk
hemelbed, bed
angstig.
1.
met hemel. bintlnetbtatt = hemelsblauw,
azuurblauw. si5int'inetberte, = hemel (van
een troon, van een bed e. d.). s)inentetfatIrt,
tn. = hemelvaart. kintintetfrob = heerlijk
hemelhoog, tot in
blij(de). bint'inetboM
den hemel; b. bitten = dringend smeeken.
VAN GELDEREN Duitsch Woordenboek.

I.

Oittabiditiingetn.

kint'tnetn, febte. (b.) = hemelen, onweeren;
langs den hemel zweven, vliegen; schijnvroom
zijn, huichelen, kwezelen; op sterven liggen.
im'tnetreirti, f. = hemelrijk; bed Otenfdpit
eitte ift fein = 's menschen zin is 's menschen Leven.
tlim'meWll aftfe, 11).; :babtt,ip .; :befrkrelbung,
lo.; :bogen, m. = hemellias, -baan (-loop);
-beschrijving; -boog (-gewelf).
= bruid des hemels.
oint'tttelelbraut,
int'IneObrot, f. = hemelsch brood, manna.
ttlintinteldbiirger, m. = hemelburger, -bebewoner. bim'melfrOcienb = hemelschreiend,
hemeltergend. Vnt'IneWfacfet, iv; = hemelfakkel, -toorts, zon. SOlittlneMette, tn. =
uitspansel, trans.
intitnetCfener, f.; zaegettb, iv. =
hemellivuur, -gave; -streek (wind- of luchtstreek).
.)-fminteldilactuatbe, 1.; :farce, tro.;
nt. = hemellipwelf, -kaart; -lichaam.
litttintet411fretd, m.; :fuget, iv.; :funbe, iv. =
hemellikring (-sfeer, -baan); -bol; -kunde.
intinteldteiter, tn.= hemel- of Jacobsladder.
= hemellicht.
4bint'metaittt,
tuft, iv. = ether, reine lucht. imInet4tuft,
=
in. = zalige vreugde. *IntIttetWorte,
= toppunt,
hemelpoort. -iitt'tnet4Puttft,
zenith. intinteldranb, m. = hemelzoom,
gezichteinder. i.In'ttteWrointat, m. = hemelgewelf, -ruimte. toim'uteldriittuno, Yu. =
hemelstreek. k)imintet4fittiiffet, m. = sleutel
v. d. hemel; primulaveris. ,yiattlitet0f0eife,
= hemelspijs..intlitetOpur, iv. = spoor
van het hert (in de takken en twijgen), hoog
spoor.
sliintintetCftrick nt., :Winner, no.; :tau,
(luchtstreek); -bestormer; -dauw
(manna).
dochter des hemels.
Oittt'ittet4toMter, to.
= hemelpoort. $,""Int'meW:
$iintitneWtitr,
Wagen, nt. = hemelwagen, zonnewagen;
groote beer. kjiitt'utelftionite, = hemelwellust.int'itteldvirijett, f. = hemelteeken,
gesternte. $3int'ineWaett, 1. = hemelgewelf,
uitspansel.
bim'ntettuiirtd hemelwaarts.41-mlnettueit =
zoo ver als de hemel, zeer ver; hemelsbreed.
bintntlifit = hemelsch, hoog, verheven,
verrukkelijk, zalig.
fun = heen, weg, daarheen, erheen, toe,
ne(d)er, ein Oirret flit b. unb anti& = een
biljet voor heen en terug; am earbe t). =
langs 't bosch; unb bet = heen en weer;
g affer b., Raifer bet != altijd keizer en keizer
of nu ja, met dat gekeizer! be, ift b. bile
ber = dat is precies 'tzelfde; unb tvieber =
van tijd tot tijd, zoo nu en dan, af en toe;
auf bie Ceefabr b. = op gevaar af; auf fein
lost b. = op zijn woord (afgaande); ift
nod) range b. = 't is nog ver af; 1 j . ift b. =
weg is weg, op is op ; er ift tj. = hij is heen, dood.
4inab s = naar beneden, beneden, af (= berab);
b. mit hint = neer of weg met hem! ben
at-iA= stroomaf, de rivier af.
(Vow' samenstellingen met tjinab, die bier
niet opgenoneen zijn, vergelijke men die met

Oral).
Iiittab'bringett, ft. (tj.) = naar beneden dringen, door'dringen. sNttab'fatot, iv. = ne(d)erdaling, afvaart, vaart stroomaf; afrit (van een
berg). 4inatilittangein fcbin. (b.) =
naar beneden kronkelen, zich naar b. slingeren.
18
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bineintssiidien.

bin'aftern, fcbtb. (f.) = oud worden, vervallen. op, hij heeft hooge aspiraties; ht ty ei fcbon
iv° bu binatO tuiffft = ik weet wel waar jij
binan' = naar boven.
heen wilt, wat jouw bedoeling is; iv y Win bac',
(Voor de samenstellingen met binan vergebinatt?,9 = waar moet dat heen? waar moet
lijke men die met beran).
dat op uitloopen? 4iitalte3ieljett, ft. (b.) =
bin'arbeiten fir, fcbtu. (b.) zich er heen
naar buiten of er uit trekken, sleepen; steeds
werken, zich qpwerken; zich ziek of flood
uitstellen, rekken, op de lange baan schuiven ;
werken.
binaur = naar boven, boven; ben atuf; =
(f.) = uitgaan, naar buiten gaan, trekken;
stroomop, de rivier op; 5ebn Stufett bid b. = M = gerekt worden, maar steeds voorttien treden tot boven; Sum ,f)immer b. = ten duren.
hemel op.
binf begeben flit, ft. (b.) = zich er heen be(Voor de samenstellingen met binauf, die
geven. binIngteiten, fcbtv. (b.) = er heen
begeleiden.
hier niet opgenomen zijn, vergelijice men die
met berauf).
= gezicht op, blik op; im
(b.) = zich (er auf = met het oog op. bin'bfillen,fc011). (b.) =
binaufarbeiten fitt,
boven)opwerken, zich omhoogwerken.
(er) heen zien. binibringen, um. (b.) = (er)
aurfabren, ft. (b.) = naar boven brengen heen brengen; (bie Beit) vervelend doorbren(per schip of per rijtuig); (f.) naar boven
gen; feirt 2ebett filmmertiob b. = zijn leven in
varen of rijden. binauflangen, fcbtu. (b.) =
ellende slijten. bin'briiten, fcbtu. (b.) = in
naar boven geven, overreiken; naar boven Joffe mijmering verzonken zijn, dof mijmereiken, er bij komen. binaufleurbten, fcbh. rend voortleven.
(b.) einem = iem. naar boven (bij)lichten.
=
binaurriiden, fcbtu. (b.) = naar boven ruk- bintebnen firb, fciv. (tj.) = zich uitstrekken.
ken, trekken; (f.) vooruitgaan, hooger bin'benten, unr. (b.) aan iets ver-afs denkomen. 4inauffittuittaen firb, ft. (b.) = op- ken; ivo benten Cie bin? = waar denkt u
vliegen, omhoogvl., zich verheffen; zich opaan ? wat meent u wel ? hoe komt u er bij?
werken, zich in de hoogte werken, stijgen.
biniberticb = hinderlijk, lastig; einen (in ettu.)
binat0' = naar buiten, buiten; er uit; nacb
f). rein = iem. (in iets) hinderlijk zijn, overborn b. = op de straat, aan den voorkant last aandoen, tegenwerken, lastig vallen.
(uitkomend); nacb biuten b. = naar achter,
binibern, rcbtu. (b.) = verhinderen, beletten;
aan de achterzijde, op de plaats (uitkomend); hinderen (an bet Krbeit = in 't werk); her
our Tar b. = de deur uit; lee f oft bc0 tj. ? =
tjinbert bid) baron? = wie hindert u daarin?
waar moet dat heen? waar zal dat op uitwie belet u dat? T. —fe d , =
loopen? icb tuutte nicbt Wu = ik wist niet,
hindernis, beletsel, hinderpaal, moeilijkheid;
waar de uitgang was of ik wist me geen einem ,inberniffe in ben Ueg tepee = iem.
= boven 't hinderpalen in den weg leggen, iem. moeiraad; fiber ba4 Oelobbnlicbe
alledaagsche.
lijkheden bereiden.
(Voor de samenstellingen met binau4, die binibenten, fcbtu. (tj.) = aanwijzen, aanduiden,
hier niet opgenomen zijn, vergelijke men die
er heen wijzen; auf etiv. b. = op iets toemet 4erau4).
spelen, duiden ; ate?, beutet barauf baf3.. =
binau4'fiibren, fcbiv. (b.) = (naar) buiten
alles wijst er op, dat...
brengen of leiden; ettu. glitcrlicb tj. = iets tot
—, —nen = hinde.
een goed einde brengen. binatWgeben, uur.
ins boftan, 1. = Hindostan. binboftaltifcb =
(r.) = naar buiten gaan, (er) uitgaan; mein Hindostansch.
Simmer pet auf bie Straf3e tj . = komt of bin'brannen, fcbto. (b.) = (er) heen dringen,
ziet op de straat uit, heeft 't uitzicht op de
duwen, stuwen; firb = zich er heen (of
straat; bct pelt iiber meine Ariifte tj. = dat er door) dringen.
gaat boven mijn krachten; ba," gebt auf mitt
Hindoe.
nt.
1. = dat doelt (of gaat) op mij. binawe: binburrb' = doorheen, er door (heen); burcb
tauten, ft. (f.) = naar buiten of er uit loo- b. = door ... heen; ben ganien Tag tj. = den
pen; uitloopen, uitmonden; bad lduft auf eirt
heelen dag door, lang; 7'abre b. jaren
bittau=dat komt op 'tzelfde neer. biname:
lang, achtereen.
leant, fcblio. (b.) = uitleggen, uitstallen. (Voor de samenstellingen met 4inburr4 verbinau4 i marben firb, fcbtu. (b.) = zich naar gelijke men die met burcb).
buiten of er uit begeven, maken dat men er bineini = naar binnen, er in; in ben Gab
uit komt. binatO'pacten fcbtu. (b.) =b. = in het bosch of het bosch in; aum einen
zich wegpakken, maken dat men wegkomt.
Cbr fj., 3um anbern ljerau = 't eene oor in,
binaueranen, fcbtu. (b.) fiber einen od. ettu. ='t andere uit; in ben Tag b. = onbezorgd,
boven jets uitkomen of uitsteken.
gedachteloos; ink Otaue lj. = in 't honderd,
riirten, fcbtti. (l.) = naar buiten of er uit in 't wild.
duwen, rukken, schuiven; uitstellen, opschui- (Voor de samenstellingen met binein, die
ven; (f.) = uitrukken. binau'fcbaffen, fcbtu.
hier niet zijn opgenomen, vergelijke men die
(1.) = naar buiten of er uit brengen, weg met berein).
laten gaan, wegdoen, verwijderen. binau4': binein'arbeiten, fcbtu. (b.) = er in werken,
frbieben, ft. (b.) = naar buiten of er uit met moeite er in krijgen; fic4 = zich er
schuiven, duwen; uitstellen, opschuiven. in werken, in iets doordringen. binein'ben:
binau4'frbiefmn, ft. (1.) fiber ba4 aiel = het fen firb, our. (b.) in ettv. = zich in jets indoel voorbijschieten, voorbijstreven.
denken. bincin'finben jilt ft. (fj.) in &tn. =
fPlefen fief), fcbtu. (fj.) : er ¶4dett fidj ant ben zich in iets schikken, in iets thuis raken,
gebitbeten 91attn bittau?, hij neemt de ma- aan jets gewennen. binein'teben, febh. (lj.)
nieren van een beschaafd man aan. binau4':
in ben Tag = een onbezorgd leven leiden;
tuolten, fcbtu. (b.) = naar buiten of er uit firb in echo.
= aan iets gewennen, in iets
willen; er hitt bocb binatO = hij wil hooger thuis raken. binein'ntifrben, fcbtu. (b.) = (er)
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in mengen; fire = zich er mee bemoeien.
binein'Atuiingen, fcbtu. (b.) = er in wringen,
met geweld er in brengen.
bin'fabren, ft. (ii.) = (er) heen of weg rijden,
brengen; (f.) = (er) heen of weg varen,
rijden, gaan. SpAn'fabrt,
— = heenreis,
heenvaart;
unb Niictfabrt = heen- en
terugreis. val, verval, instorting.
41-ttitatteit, ft. (f.) = neervallen. bin'fiitlin =
(bon 9,Jtenfcben) broos, zwak, gebrekkig; (bon
Othiiuben) in verval zijnde, op instorten
staande; (bon 93ebau4tungen) = zwak, ongegrond. iv. = zwakheid, broosheid, vervallen toestand. binifinbett firth ft.
(b.) = zijn weg (er heen) vinden. bin'ffiegen,
ft. (f.) = (er) heen of weg vliegen. 4itt'ffie=
tjett, ft. (f.) = (er) heen of weg vluchten,
ontvlieden; heenvlieden, snel voorbijgaan.
bin'flie-ften, ft. (f.)= (er) been of weg stroomen, vloeien ; heenvlieden, verloopen, vergaan.
binforr voortaan, in 't vervolg, van nu af.
bitt'fiibren, fcblv. (fj.) = er heen of weg
leiden, voeren. [bitifiirber, binflero, zie bin=
fort.] g741.-tt'gatie, to. = overgave, gelatenheid.
kbin'gang, m. = heenweg, heengaan; verscheiden, heengaan, overlijden, dood.
ben, ft. (ti.) = geven, afgeven, afstaan, overgeven, overlaten, opofferen ; bin'nebenb = opofferend; ficii einem oct. einer Sacbe = zich
aan iem. of iets overgeven, zich voor iem.
opofferen, zich aan iem. of iets wijden.
nebung, tn. — = overgave, toewijding, gelatenheid, onderworpenheid. zelfverloochening.
binge'gen = daarentegen, integendeel. bin':
oeben, unr. (f.) (er) heen gaan, weggaan;
voorbijgaan, verloopen; heengaan, sterven,
verscheiden, overlijden; In etin. Cann icb nicbt
b. fallen= zoo iets kan ik er niet door laten,
niet laten passeeren, niet door de vingers
zien; bc0 mag In = dat kan er door, dat
vind ik goed; bc0 iroirb bir nicbt In b. = daar
kom je niet zoo gemakkelijk af. bin'qebiiren,
fcblro. (b.) = er bij behooren. 4in'netaimen,
(f.) = er komen. binigeraten, ft. (f.)
er heen geraken, toevallig ergens komen.
bins batten, ft. (b.) = toesteken, aanbieden,
voorhouden; ophouden, aanhouden, tegenhouden; einen = iem. met beloften paaien, aan
't lijntje houden; eine Sacbe t. = op de lange
baan schuiven. bitt'biittnen, fcbtn. (b.) =
ophangen, vastmaken. biwbcifen, ft. (b.)
einem = (er) heenofweghelpen. bin'borebett,
fcbtn. (fj.) = er naar luisteren.
fcbtu. (b.) = hinken, kreupel zijn; er
tjinft mit bent recbten ttIe = hij hinkt aan
(of met) den rechter voet; biefe OteicbnB
binft = die vergelijking gaat mank; ber
binfenbe late foment nacb = het hinkende
paard komt achteraan.
binInieen, frbm. (f.) = neerknielen. bin'font:
men, ft. (I.) = er (heen) komen.
=
unr. (.0.)= er heen kunnen. $74itt'fituft,
aankomst. 4in'tangen, (b.) = aanreiken,
toereiken, aangeven; reiken, zich uitstrekken,
voldoende of toereikend zijn. bin'tentglic4 =
voldoende, toereikend. .Clin'tangtiebteit,
— = toereikendheid; afdoendheid. binitaffen,
ft. (fj.) = er heen laten. = nacb=
fiiffig.] Pilt i tebett, fcblv. (b.) = voortleven,
heenleven. 4initegen, fcbtu. (b.) = leggen,
neerleggen; ficb = gaan liggen. binlenten,
fcbtn. (fj.) = er heen sturen, leiden. s)ittintarfc0,
= heenmarsch. 4in'utarfeljieren, fcbt-n.
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(f.) = er heen marcheeren. biwntartern, fcbln.
(b.) = dood martelen. binintorben, fcbtu. (fj.) =
zonder genade vermoorden, slachten. bin':
miiffen, unr. (b.) = er heen moeten, wegmoeten. Willie/men, ft. (b.) = er heen (mee)
nemen; aannemen; zich laten aanleunen, zich
laten welgevallen. bin'neinen, (1).) =
heenneigen, er naar toe buigen; -6u ettn. 1. =
= overtot iets overhellen. fOin'neignng,
helling, neiging.
= van bier, weg; bon b.
bin'nen : bon
geben = heengaan; sterven, verscheiden.
bin'opfern, fcbto. (b.) = opofferen. bin'Paffen,
fcbtn. (b.) = er bij passen. bin'Oftamen,
(b.) = (ergens) planten, neerzetten.
raffen, fitly . (b.) = wegnemen, wegrukken.
bin'reirben, fcbin. (b.) = aanreiken, overreiken,
toesteken; reiken tot, raken; toereikend of
voldoende zijn. bin'rei,
rh enb = toereikend,
= heenreis; bie
voldoende.
unb terreife=heen- en terugreis, tjitt'reif en,
fcbin.(f.) er heen reizen, wegr. Mitireiffrn,
ft. (b.) = [uit-, wegrukken]; meesleepen, voortsleepen, wegsleepen, verrukken. 4inteifgnb=-wegsleepend, meesleepend, verrukkelijk.
ricbten, fcbto. (b.) = (er) heen richten, wenden; terechtstellen, ter dood brengen; [doo=
den, to gronde richten]. kNn'riebtitng,
terechtstelling. bin'rollen, (fj.) = heen
of weg rollen. bin'riicten, fcblb.(1).)= er been
rukken, schuiven. 4in'fr4affeit, fcbtn. (1.)=-- er
heen brengen, wegbr., bezorgen. bin'frbanen,
fcbtn. (fj.) = er been kijken, toekijken, toezien.
bin'frbeiben, ft. (f.)=verscheiden, overlijden,
heengaan; bie (ingefcbiebenen = de overledenen. 4in'fitieben, ft. (b.) = er been schuiven,
wegsch., duwen. bin'irbiefien, ft. (fj.) = op
iets schieten; (f.) ergens heen schieten,
snellen, voortsnellen. bliffrbiffen, fcbtn. (b.) =
vervoeren (per schip), wegbrengen; (f.) = er
heen varen, wegzeilen; tango ber Suite bin=
fcbiffett = langs de trust varen. binifebtarbten,
fcblY. (fj.) = zonder genade vermoorden,
slachten. binlcbtagen, ft. (1.) = vast- of
inslaan; er heen slaan, wegsl. (ben Q3ciff, O.);
neerslaan, neervallen. bin'fcbtiingetn
(f.)
fidj, fcbin. (1).) = voortkronkelen, daarheenslingeren. 4iitifdfiehtett, ft. (I.), =
er heen sluipen, wegsl.; (bon ber )eit) lang,zaam verloopen, voortkruipen. bin'frbtePPen,
fcblro. (fj.) = er been sleepen, wegsl., voortsleepen. bin'frimaebten, fcbtn. (f.) = wegkwijnen, versmachten, zich doodtreuren.
febinieren, fcbin. (fj.) = maar wat knoeien,
verknoeien, vermorsen. bin'frbreiben, ft. (b.) =
opschrijven, op schrift brengen, neerschrijven;
er heen schrijven. bin'fcbiitten, fcbtp . (b.) =
uitgieten, uitstorten, (ergens) heengieten,
neerstorten. bin'irbthinben, ft. (I.) = wegkwijnen, wegteren, vervallen, verdwijnen.
binlegetn, (f.) er heen zeilen, wegz.;
voortzeilen. bin'feben, ft. (1).) = er heen
zien, kijken, opletten. bin'febnen firb, fcbtn.
(b.) = er vurig heen verlangen, verlangen
naar. binjetlen, fcblu. (b.) = neerzetten,
= gaan zitten, plaats nemen.
plaatsen; fir4
= opzicht, betrekking, blik; in
.in'ficbt,
auf = met het oog op, met betrekking
tot; in getniffer, ntancber Agi. = in zeker, menig
opzicht. $rap. mit Gen. =-- met
betrekking tot, met 't oog op, ten opzichte
van, ten aanzien van.
bin'finfen, ft. (f.) = neerzinken, neervallen
18*
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= uitstek
neerzijgen, ineenzakken, in onrnacht vallen.
gaan staan. $:•initergaterie,
frin'ftellett, fcbiu. (b.) = er plaatsen, neer- aan 't achterschip. SL5ittitergebtiube, f. =
m. = bijzetten, voorzetten; aftTirtfter b. = als voor- achtergebouw.
beeld stellen, aangeven; etin. ate inabr tj . = gedachte, bijbedoeling. bintergestien,
iets als wear voorstellen; firi) t). = er gaan (b.) = misleiden, bedriegen, verschalken.
)interge'Oung, lv. —, —en - misleiding,
staan. Wit'fterben, ft. (f.) = wegsterven,
wegkwijnen, vervallen. Itin'ftoipent,
bedriegerij. 1. = achterstel
(i.) = struikelen, er heen strompelen. tan': (einen eaget0, einen g3ftug6, einen $ferb6).
f. = achterste lid.
ftreden, fctnn. (b.) = uitsteken, toesteken;
=
einen
= iem. neerslaan, neervellen, op den grunt), in. =achtergrond; in bem (ben)
grond leggen, werpen;
zich nit- op den a.
-iit'teitiatt, m. - hinderlaag,
valstrik; terughoudendheid, bijbedoeling, bijstrekken, gaan liggen. Oitrftreiren, ft. (f.) =
verstrijken, voorbijgaan; an etlu. = langs gedachte; steun, ruggesteun, rezerve; int
jets heenstrijken. bin'ttriinten, fC0111 . (1.) =---- tiegen = op den loer liggen. .9bAn'tertianb,
voortstroomen, heenstroomen. Oiniftiir3ett,
In. = achterhand; in bet fiten = aan de
fcbir. (b.) neerwerpen, neerstorten; (1.) =
a. zitten. .t))in'tert)an, 1. = achterhuis.
neervallen, neerstorten; er heen sn ellen. Oinifit:
binterOer' achteraf, later, to laat; achterna,
naderhand.in'terintlien, 1. =Achter-Indie.
ban, fcbin. (b.) = knoeien, morsen.
bint'an = achteraan, naar achteren.
flin'terittbifit = Achter-Indisch.
bin'thnbein, fcbtn. (tj.) = verbeuzelen.
; =laber, in.;
; =toy f,
s)in'terlitantmer,
I. = achterlikamer, -hoofd; -lader;
lyintan'fetwn, fcbin. (b.) = verwaarloozen, ter
zijde stellen; achterstellen, achteraanplaatsen. -land.
= achterstelling.
itintertaffen, ft. (b.) = nalaten, vermaken;
:ilintan'fetittitg,
bin'taPpen, fcbin. (f.) = voorttasten, op den bie ,intertaffenen = de nagelaten betrektact voortgaan. Wn'tattntetn,
(f.) = kingen, de overlevenden, de achtergelatenen.
voortstrompelen, voortwankelen; neertuimelen. s>intertaffenfit aft, la. = nalatenschap,
t)in'ten = achter, achteren; bon
= van
erfenis. eittterfarfung, = achterlating,
hij nalating. kinterte'nen, fcbin. (b.) = in beachter(en); er inobnt (nact)
tjeraut
woont achter.
= aan den achter- waring geven, in depot geven. sts-interfe'fier,
achteraan, achter de m. = deponent. iOittlerlift, = list, argkant. ijintennarij'
anderen aan. Ointenit'ller = achterover.
list, sluwheid, slinksche streek. in'tertiftia =
listig, arglistig, sluw, slinksch. olitt'terntantt,
1. Oin'ter, $rii13. a.) mit Dativ = achter; b.
einent bergeben = achter iem. aan loopen; tj.
nt. = achterman; opsluiter van 't gelid;
einem ber fein = iem. achterna zitten, ver- (im k)anbet) tweede endossant; (inn SWet) Wet
volgen; b. etlu. tjcr rein = druk met iets aan
= wie zit achter mij?k)-iit'ter=
ift mein
't werk zijn; einem attritcrüfethett = bij (of Oferb, 1.
disselpaard. VititerOfkirt*tt,
offen
tegen) iem. achterblijven; 6 ftectt nicbt biet 1. = achterpoortje, -deurtje; fidj em
b. -anti = er zit Diet veel in hem, er zit niet
tafien = een achterdeurtje open houden.
veel bij; er bat ez,f, 1. ben Cbren = hij heeft FOin'terpfote,
= achterpoot.
ze achter de mouw; b.) nut Acc.=echter; er pomntern, I. = Achter-Pornmeren..toin'ter:
teat bicbt b. ibn = hij naderde hem dicht van rat), 1. = achtterrad, -wiel. .toin'terreibc,
achteren; einen tj. bie Cbrett fcbtagen = iem.
Yu. achterste rij, -gelid. k). iteterrtnin, nt. =
om zijn ooren geven; er ftectt ficb
feinen Achter-Rijn. biniterrii0 = van achteren,
t3ater = hij verschuilt zich achter zijn vader; achterbaks; verraderlijk. gOin'terfaj; od.
b. bie Sdjitte geben
Jaffe, in. = achterleenman, kleine boer.
spijbelen; einen b. bct,"
filbrett = iem. om den tuin leiden; ficb sZyin'terfeite,
= achterzijde, -kant.
terfith m. = achterbank, achterplaats.
eta:). tj. bie ebren fcbreiben = iets goed onthouden, jets in zijn oor knoopen; in zijn boekje
terfteben, m. = achtersteven.
schrijven; b. jeinanb cbtitte fornnten achter f. = achterstuk, staartstuk. $1,in'terteit, 1.=
iem. streken komen.
achterdeel, achterste deel; achtersteven.
11. bini ter = achterste; bie bintere Seite = de
tin'tertreffett, I. = achterhoede;
achterkant; bc0 binterfte = het achterste
fontnten = achteruitgaan, verminderen, aan
iD.
=
huis. rin'tertirtife,
bil. s)in'terbein, lager wal raken. tiintertreillen, ft. (b.) =
f. = achterbeen, achterpoot; ficb auf bie tegenwerken, verhinderen, verijdelen.
Vnterbeine itetten = op de achterpooten gaan
= achtertrap. $"loinitertiir, tn. =-tertreppe,
staan, steigeren; op zijn achterste beenen achterdeur; ficb eine
offen taffen = een
gaan staan, zich hardnekkig verzetten.
achterdeurtje openhouden. in'terbiertet,
terbtiellene, $t. = achterblijvenden, over- f. = achtervoet (einen ecbfen), achterkwartier,
levenden, nagelaten betrekkingen. Writer:
achterbout (einen Scbaf6). $jin'tertroanen,
bvin'gen, unr. (b.) = aanbrengen, verklikken, m. = nasleep, tros. kjin'tertvattb, in. =
overbrieven. b"). -Interbrireger, nt. aanbren- achtermuur, -wand. [Oitti teriviir0 = achterger, verklikker, klikspaan. itt itertnig, tn.= waarts, aan den achterkant, naar achteren].
spronggewricht. S?"in'tertiiitote, in. = achter- iiinter3ie'Oen, ft. (b.) = ontduiken..tan'ter:
grond van 't tooneel. s)in'terbed, f. =
3inutter, 1. = achterkamer. Oin'traben,
achterdek. itinterbreitt' = daarna, daarop,
(1.) er heen draven. ifltt itrettiett, ft. (tj.) =
vervolgens, achteraf. $)in'tere, nt. =
er heen drijven, wegdr., jagen; (f.) er heenachterste. Iiintereinan'ber = achter elkaar, drijven, wegdr. Oin'treten, ft. (f.) = er gaan
achtereen. S?"in'tercifeit, 1. = achter(hoef)- staan, er been stappen. nt. = dood,
ijzer. lo. = achtervlag, kam- overlijden]. tylnitutt, ant. (b.) = er bij doen,
panjevlag. s)in'terfted, in. = achterlap. wegcloen; icb Meth iticbt, ino icb ibn b. foil =
*in'terfut m. = achtervoet, achterpoot; ik kan hem niet thuis brengen.
ficb auf bie tt,interfiite ftetien
op de achter= naar den anderen kant, overheen,
pooten gaan staan; op zijn achterste beenen
over, naar den overkant.
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(Vow' samenstellingen met biniiber, die hier
niet zijn opgenomen, vergehjke men die met
tierither).

unr. (1.) = naar den overkant gaan, loopen; Overloopen; Her einen
tub = een rivier overtrekken; heengaan,
verdwijnen, uitsterven. 4inii'bertegen, fcbty.
(b.) = er over heen leggen. 4ittieberrei*-it,
fcbin. (b.) naar den overkant reiken, zich
tot aan den overkant uitstrekken. WitiViber=
fawn, fcbin. (4.) = Overzetten, Overbrengen;
(f.) = overtrekken; ilber einen Oraben b. =
over een sloot springen. 4iniiitier3letyn, ft.
(b.) = overtrekken, naar den overkant trekken, sleepen; verbinden; (f.) = naar den
overkant gaan, Overvaren, zich aan den over[kant vestigen.
zie berunt.
naar beneden, ne(d)er, (er) af,
4inun'ter
zie

iyin'tuagen fir* fcbin. (b.) = er heen durven.
4in'inanteit, fcbin. (f.) er heen wankelen,
heenwankelen. fyin'tvar0 = er heen (gaande).
= heenweg.
, itt'itica,
4intuelf = weg, van hier; Her etlo. fj. =
over iets heen.
(Voor sarn,enstellingen met trillium die hier
niet opgenomen zijn, vergelijke men die met

tueg).
4-iniveg i 4ebenfist, fcblY. (b.) = zich wegmaken,
zich uit de voeten maken, weggaan.
neinnen, ft. (b.): bie Kufmerffautfeit b. = de
aandacht in beslag nemen. 4iutuerfraffen,
wegrukken. 4intuen i fe4ett, ft.
ictn. (b.)
(4.): ilber etin. = over iets heenzien; iets
over 't hoofd zien, iets door de vingers zien.
fyintioen s fetlen, JAW. (b.) = wegzetten; fitt Her
etln. b.= zich over iets heen zetten ; zich boven
iets plaatsen, zich van iets ontslaan, zoo vrij
zijn iets niet te doen; ficb iiber ode atildficbten
b. = zich om niets bekommeren. kvin'tveW,
—e = heenwijzing, verwijzing; unter
auf = met verwijzing naar. fjitt'iveif en,
ft. (4.) = aanwijzen, er heen wijzen; einen b. =
iem. den weg wijzen; auf ettn. = op iets
wijzen, naar iets verwijzen. 4in'fiveifenb =
=
aanwijzend.
(f.) = verwelken, wegtiinuetten,
kwijnen, wegsterven. tyiwitienbett, unr. (b.) =
er heen, er naar toe wenden, keeren.
Werfen, ft. (fj.) = wegwerpen, neerwerpen;
terloops zeggen, zich laten ontvallen; env.
auf bad $al:iter b. =iets op 't papier werpen;
fidj fj. = neervallen, zich neerwerpen.
4intuieibellutto = we(d)erom, daartegenover;
van den anderen kant, van mijn (zijn, enz.)
= er been willen.
unr.
kant.
tiftt'hitittfc4en fict, fcblv. (tj.) er graag heen
willen, wenschen er te zijn.
nnb Anna = Piet
Vim en. —ent = Hein;
en Klaas, Jan en alleman.
(b.) = neer- of voortellen.
4in'3autiern, fcbin. (b.) = als door betoovering aanbrengen, tooveren. tyin'vinett, fcblv.
ft.
(b.) = heenwijzen, aanwijzen.
er heen trekken, wegtr.; op de lange
(fj.)
baan schuiven; zich er vestigen; li ft =
gaan, loopen naar of er heen, zich uitstrekken ;
uitgesteld worden, verlengd warden, duren,
aanhouden. fyin'3iete-tt, fit tu. (b.) auf &W. =
op iets mikken, op lets doelen.
1)in3u' = daarheen, er heen, er naar toe; er
bij, bovendien. bingcbenten, unr. (b.) = er
bij denken, in gedachte er bij voegen.

grblitten, ftly . (b.) = er bij verzinnen,,er
er
bij fantazeeren. iyinpfbringen, ft. (ft.)
bij dringen. bin3it'fiinctt, foOlu. (b.) er bij
voegen, er bij doen. fi)ittpti fiigung, to. =
bijvoeging. binpoctien, unr. (f.) = er been
(of er naar toe) gaan. tyingt'Retiiiren, f elite.
(fj.) = er bij hooren. Mimu'nefettert
zich er bij voegen, zich er mee
fcbtu. (b.)
er bij
verbinden. frimptionutten, ft. (f.)
komen.
= nadering. 4i-tt3u1=,
taffen, ft. (tj.) = er bij laten, laten naderen.
4iiiptireffinett, idnn. (f).) er bij rekenen,
er bij tellen. tyittpti fitteirlien, ft. (f.) — er
naar toe sluipen. filimujetlett, let*. (fj.) =
er bij voegen, er bij zetten, er bij doen.
Wit3iftreten, ft. (f.) = nadertreden, er bij
komen; toetreden, lid worden.
ut. = nadering, toetreding.
unr.
(fj.) = er bij doen, er aan toevoegen, er bij
er bij wervoegen. 4in3ulverfett, ft.
pen, er bij voegen. 1tin5u'344tert, fcbin. (b.)
er bij
er bij tellen. .hitt3tti3ietylt, ft. (fj.)
halen (6.
einen anbern Vtr6t); er bat midi
bitt5uge6ogen = hij heeft mij er in gehaald.
nt. = Job.
iv.; :.triiite, to. =
to.; 4h
Jobsligeduld; -tijding; -traan (een Ind. plant).
—n = zeis, sikkelmes, snoeiin.
mes; oblie, ijzerkoek; geit.
= ijzerkoekenbakker.
S;9-1.4.10.obrotit', m. —(e)e, —e = hippodroom.
tq4POgrtjPiy, nt. —(e) em. —en, —e(n) = hippogryph, pegazus, gevleugeld ros. SCI14'00:
tray , — hippokras , kruidenwijn.
4iPtiotra'tifcW Oeficbt = hippokratisch gezicht, gezicht van een stervende.
Yu. = Hippokrene, paardebron, dichterbron.
i4avtug', in. —en, —en .= hippoloog, paardenkenner. 1000PlYtantiO, nt. — = hippopotamus, nijlpaard.
f. —(e)t, —e = hersenen, brein.
= fontanel. 4-int'anit = onnoozel,
Watt,
= schedelboor, tredom.
intliotirer,
paan. lyirn'frattf = zwak van hersens; krankirtt'Retpinft, f. = hersenschim,
zinnig.
hersenloos,
droombeeld, fantazie,
breinloos; onwijs, dolzinnig.
m.; : fctiate, to. =
hersen massa; -pan (schedel, bekkeneel); -pan.
=beroerte..t)fricipatte, Yu.=
isirni fc4lag,
razend,
hersenspleet. binti bertnannt
dol, totaal gek.
—e = hert. iiirfclyartia
irfc4,
hertachtig.
irfr4itutunt, nt. = sumak- of
smakstruik, looiersboom.S"?irfrtytiocf, tit.
= spoor van 't
hertebok. ;tiirfOfii4rte,
hert. -irfrfrfiinger, = hartsvanger,
jacbtmes. fyitieVfarben, zfarttig = hertkleurig, vaal.
;
; :Out,
or f
hefts gewei ; -leder (hertenvel) ; -hoen.
f.; 4(113, f. =
irMrtiornli g eift, tn. ;
hertshoornligeest; -eke ; -zout.
= hertenjacht. .^)irfrtytilifer,
sNrfrWianb,
nt. = vliegend hert. S"irfriyialti o f. = jong
lama. licirlyteute,
hert. Vxfrirtantel,
= herte poot, reebout. k)irfrOlui), to.
hinde, wijfjeshert.iirfdj'fager, f. = leger
van een hert. STIirfr4lauf, nt. = hertepoot.
irfrtylebero i.=bertsle(d)er.4irforyteberit hertsle(d)eren.
7)irfit'll1ofttitg iv.; :Part, in.; :tut, nt. =
herteildrek; -karnp; -fluit (-horen).
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FOirfrfj'IlfOueifb tn.; :tato, tn.; ,3ietner, in. - --= ruime sop; in hie Oahe See gefien = bet ruime
sop kiezen; ein hoher Csjib = een hooge, heilige,
herteil zweet ( - bloed); - vet; - bilstuk.
hertstong.
dare eed; eine huhe Strafe = een zware straf,
.,birfriy3ttitoe, Iv.
nt. = een hooge boete; ift hohe od. hie 001e
gierst.
—
s)iri fe,
deft = het is hoog tijd; bad Oahe .iieb =
gierstebrij, -pap. .s:Iirjefiefier, 1. = gierst't Hooglied; bbhern iDr0 = bij de regeering,
koortg !
gierstgras.
1.
worn,
in
de hoogste kringen; bolt fibber ,)anb =
gierstkorrel. Sjirjentetif, f. =
van hooger hand; auf tjofjem . 1.113e fehen = op
gierstemeel....S)br i fenbriife, = giersteklier.
*irt, Ili. —en, —en= herder, hoeder; lute ber grooten voet leven; born tio0en$ferbeherah
Vii. fo bie textie = zoo heer, zoo knecht. trotsch, verwaand; attf?, 0bchfte= ten hoogste,
*iri tenantt, f. = herdersambt, herderlijk ten zeerste; ift hoher ',tag 't is klaar dag;
ambt.
herdersmanier. h. unb truer, h. unb heitig ichtaren, berfichern =
hoog en duur zweren, verzekeren; eth).
*iritettbrief, m. = herderlijke brief.
aufne0men = iets zeer waardeeren;
ge,
tv.
$)iritettlibir4ter, m.; :felt, f.;
ivaitien = van hooge gestalte; bie See geht
herders I
-feest; fruit.
herdersdicht, pastorale,
= de zee staat hol; bier Vann 0. = vier
Sirlettoebittt, 1.
man diep, of ten getale van 4; er will 6u 0.
idylle. .toirtengefang, tn. = herderszang.
hinatt= hij wil to hoog op, to hoog vliegen;
= herderszang, ecloge.
irleitgefOriir#,
h. au ftefien fontmen = hoog of duur te staan
t)tritettiloott, at.; :0040, 1.; :tittub, nt. =
komen; b. aufharchen = de ooren spitsen ; verherders 1
(Pan); - huis; - hond.
wonderd hooren; e?, geht ba 0. her = het gnat
,iritettlitteib, f.; :titan, at.; :lager, =
herders If kleed ; -knaap ; -kamp (z werven de daar rijk, voornaam toe; er fitt 0. am Zrett =
hij staat goed aangeschreven, in een goed
stam).
blaadje; fjodj 6u Nofc te paard; einen 0.
= herdersleven, zwervend
siiirlettfebeit,
tehen taffen = op iems. gezondheid drinken.
leven. f. = herderslied. tiiritett:
to = herderloos. ir i teitutabiten, 1. jonge s>oit,
= hoezee, toast, gezondheidsdronk, ein auf fem. attOringett=, op iems.
herderin. kirlettmiiffio = herderlijk, pastogezondheid drinken. 1jticiyar4ttlar = hoograal; zooals van of bij herders, herders...
*irle11110feife,
44'1104:act, f.; =IMO,
= achtbaar, edelachtbaar, boit'aittett, fain).
(h.) = hoogachten.S-)ortyaittung,
herders flui t ; - spel (landspel); - staf.
= hoogachting, aanzien, eerbied; mit boraftgticher
; :OW ,
Aloft, 1. =
berbfethe ic0 = met de meeste hoogachting
herdersjstuk ( - spel); - tasch; - yolk.
—, —urn
heb ik de eer to zijn. 4oc4iatttu-ttObolt
herderin. tiirtititt =
hoogachtend, eerbiedig; met de meeste hoogherderlijk.
hoogadellijk.
achtmg. 0000)014
s,w, T. — = bes, si-mol.
Spanje.
Ddj`atpett, 14M. = Hoog-Alpen, Hooge Alpen.
nt. —t,
sifInvitiett, T.
— = Spanjool, Spanjaard.
*.ociyattar, tit. = hoogaltaar..toocir itint,1. =
hoogmis, groote mis; bad Often = de
—, —a = windas, katrol, takel.
k5iffe,
mis bedienen. Otirij'anfeOnfiM = zeer aantOrfett, fctitv. (0.) = hijschen, ophijschen.
filft!
zienlijk, hoogaanzienlijk. k)ocO'baipt, W. =haar! links! er iveif3 nicitt ft. noch
viaduct, spoorbaan in de lucht. ocOliatt,
butt = hij weet geen rand.
= historietje, ver- in. = bouw boven den grond. tiortybenatit =
k)iftiir'stett, f.
haaltje.
—n = historie, ge- hoogbegaafd. tiortrtleotiitft = zeer gelukkig.
schiedenis. Sbifto'riettfmt, f. = geschiedenis- twriribeittig = hoogbeenig, hoog op de bee= historieschilder. nen; aanmatigend. 4o0beia4rt = hoogbebock. g?iftuirietuttater,
*ifto irit, tv. = geschiedkundige wetenschap. jaard. t)orfrberiitgat = zeer beroemd. boo::
betagt = hoogbedaagd, bejaard. Oortytie:
*if-Writer, tn. — historicus, geschiedtritbt = zeer bedroefd. tocirbtatt = sterk,
kundige. s7jilturiograpir, m. —en, —en =
historieschrijver.kifto iriff:4 = geschiedkundig, zeer blauw. jtut'bovOntarrit, m. = hoogbootsman. tpd4'briiftio = met een hooge
historisch.
borst, een hooge borst opzettend, trotsch.
s>iftritrite, In. ..o'nen, ..o'nen =
tooneelspeler.
= Hoog - Bourgondie,
Sjoitibitrourtb,
= voetbankje, sleetje.
Franche-Comte. OcO'Detttftt = Hoogduitsch;
—n,
*iti fite
=
warmteof
bad
,ochbeittfch(e)
=
het
Hoogduitsch.
oft':
*itY p taMieit, 1., :Wafter,
zweetpuistje.
hitte, warmte; brad, nt. = hooge drukking.
orlibruct:
ittafftine, = machine met hooge drukking.
y our, drift, toorn.
; :ineffung, s)oit'etiene, iv. = hoogvlakte, plateau.
*if3ellorab, ut. ; :Itteffer,
to. = warmteOgraad; -meter; -meting.
Ointrebef = hoogedel, weledel. S7jorbie0r:
0it'3ig = heet, vurig; driftig, heetgebakerd; tviirbett, tter od. Uweleeremperament = hij is driftig waarde. twiyebriniirbig = zeer eerwaardig.
er hat ein
= driftkop, heethoofd.
fAuVerfrettt = hoogverheugd, zeer verblijd.
van aard. 5)"ityfotlf,
= warmte-, zweetpuist.
bortyertiatien = hoogverheven; hocherhabene
sbitl'tiorte,
0010! = ho! ho!
arbeit = hoog - relief. tiortyfatireitb = hooschaaf; dissel, baars vaardig, trotsch, gebiedend, meesterachtig.
—
.^)oliet, Tn.
= schaaf bank.
( her Cittcher). kbo'betbattf,
tpartyfein = zeer fijn. tiorkfliegettb = hoogvliegend; verheven, hoog.
450ipeteffett, f. =schaafbeitel. twitycht,
tn. =(h.) = schaven, afschaven, bedisselen; be- hooge vlucht; hoogvliegend gevogelte.
fl ecuttet
schaven, fatsoeneeren. *0liel1Patt, =
hooggeacht. por'O'netiettebeit =
krul, schaafkrul.
hooggebenedijd, vol genade. borlyoetrietenb =
kurboe,
—n = hobo. klotwife,
hoog en machtig. f. = hoog-CII, —en = hobolst.
gebergte. tpit'oeborett = weledelgeboren,
hooggeboren.0004ectirt=zeergeeerd.ocity.:
00 et) (hillier, hbctift) = hoog, groot, verheven,
f. = hoog, heerlijk gevoel. tporlynew =
voornaam; hie hohe See = de voile zee, het
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hooggeel. fialingefttOrt], =getefirt = zeer
geleerd, hooggeleerd. = hooggeloofd, zeer geprezen. [Orlynettutt = welgemoed, hoog gestemdj. tioOnettetat zeer
genadig. ;Vortygettufb nt. = hoog, heerlijk
genot. tio igepriefen = hooggeprezen, hooggeroemd. tw4j'gerir4t, = [hooggereeht;
crimineel gerechtshof; galg, schavot]; plaats
van terechtstelling, rechtplaats. twone:
jdJat = hooggeschat, hooggeacht, zeer gewaardeerd. 4o0gefe4iir3t = met korte rokken, met de kleeren hoog opgenomen. 400:
gefentiet = zeer gezegend, rijk gezegend.
bocO'nefittnt = edelgezind, hoogzinnig.
gefpannt hooggespannen. twirgefteitt =
hooggeplaatst. bortraeftirttt = met een hoog
voorhoofd. 4uaygetiirntt = hoogopgestapeld,
hoog opeengehoopt; met hooge torens voorzien. 4o0gehnutfen = van hooge gestalte,
hoog opgeschoten. .tr"orlygetuittle, = hoogwild. 5otir4'getuijithe, f. = hoog gewelf. 4orip
gettiiittit = hooggewelfd; bol, buikvormig.
tweb'grabig sterk, krachtig , in hooge mate
aanwezig. tiortlialten, ft. (h.) = hooghouden,
hoogschatten. 4i.lytier3ig = fier, edel, edelhartig, groothartig. t)ctr4er3igreit, tn. — =
tierheid, edelhartigheid. k5orO'firrty, =
episcopale, Anglikaansche kerk. Ocutlirc4=
tidj = episcopaal. ipoct i ffingenb = hoogklinkend , luidklinkend; hoogdravend, pralend.
fpnVfotttifft = hoogkomiek. toorOanb, =
hoogland, bergland. 5)or4'1ilittber, nt. hooglander, bergbewoner, Hooglander. 4orly,
tiittbifr4 = hooglandsch, van 't bergland.
tiocOletittig = met hooge leuning. tiiicrytir4=
grootelijks, zeer, hooglijk. ti orty1iiwic4 =
edelachtbaar. tioit'utaftiq= met hoogen mast.
.1.nOtteifter, m. = grootmeester. ortymut,
fonunt ber bent
nt. = hoogmoed, trots;j,
Batt; Wenn aufgeht, geht unter =
hoogmoed komt vOOr den val. 4tutlitiltia =
hoogmoedig, trotscli. 40ciotafig = hoogneuzig,
verwaand, aanmatigend. tioit'ttotOeittlift
lijfstraffelijk, crimineel; ba,?, hodputpeintiche
:ilutgericht = 't crimineel halsgericht. kjorty:
Of en, m. = hoogoven. ;I•or41.)fab, nt. = stoep,
trottoir. ffroit'poetifdi = hoogpoetisch, verheven dichterlijk. tior41.1relMot) = hooghoogrood. tjOdj'j djii en,
loffelijk. 400-rot
hoogschatten, hoogachten.:TLiody:
Tchlv. (h.)
friiittfung, tu. = hoogschatting, hoogachting.
.ott'fitute, = hoogeschool, academie, universiteit. •oit'fr4iiter, tn. = student (aan
een hoogeschool). IpLu4i1cipttterig = hooggeschouderd, met een hoogen schouder, scheef.
tweirfetio=zalig, overleden,
ut. = verheven of edele gezindheid; fierheid.
boOfittnig = edel, tier. 4jorlyfomitter, m. =
't hartje van den zomer. 4iittft = hoogst, zeer,
ten hoogste. 4vcryttiirantig = hoogstantmig,
to. = afzethoog opgeschoten.
=
terij, oplichterij. kb" oriOnOter, in.
oplichter, fortuinzoeker. bijr4ft'befteuert
hoogst aangeslagen of belast. tiiir4ftbeiro =
Zijn, Zijn(er) Hoogheids, Zijn(er) Majesteits;
Uwer enz. 4ijciOtiberfeltie.hoogstdezelve,
= U. M. enz. 4i.k9fr=
Z. M., Z. H., Z. E. enz.;
hoogsteigenhandig. 100:.eigentAnbig
ftett = hoogstens, op zijn hoogst.
T. = domkapittel. =
kapittelkerk. boOftretiettb= eerzuchtig, vooruitstrevend..,4NOton, nt.=--hoofdtoon, hoofdhoogklinkend,
klemtoon. tvotiinettb
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weidsch, pralend. Ot*trabettb = hoogdravend, weidsch. ,to"oit'tratien4eit, tn. = hoogdravendheid, ijorO'berbient = zeer verdienstelijk.4or4i tieretyrt =hooggeeerd.4jor4iberrett,
nt. = hoogverraad. .toolt i berriiter, nt. =
hoogverrader. tpurO'berraterifit = van hoogverraad, als een hoogverrader. toor4stuete,
hoogwacht, signaal, sein:timMt, tn.
nt. = hoog hout, dicht
vuur.
= hoogwacht.
hoog bosch. toorWittarte,
t•oitittinffer, f. = hoog water, vloed.
tuen, nt.= straatweg. tior4'hieife zeer wigs.
#ociTtuirOtici = zeer gewichtig.
T. = grof wild, hoogwild. 4oittuoiWgetioren=
=
hooggeboren, welgeboren, weledel;
Yu., %Yu.
Weledele Heer.
= Eerwaarde.
Uweleerwaarde;
big =' zeer eerwaardig; ba,?, ,t,ochroarbigite =
het Hoogwaardige, de heilige Hostie. to. orb':
Aeit, —, —en = bruiloft, trouwpartij,
huwelijk. tiorly3eitticti = van de bruiloft,
bruilofts..., voor de bruiloft. k)ocft'aeiMitt:
ter, in. = die op de bruiloft verzoekt.
11•. orly3ei0brief, nt. = uitnoodiging voor een
bruiloft. )oit'getter, nt. = bruidegom.
)ort'aet011factet, tu.; -feier, tn. (od. :feft, f.) =
bruilofts- of huwelijksllfakkel; -feest.
$jortneit411gaft, nt.; :gebistt, f., :gefdiettr,
= bruilofts 11 gast ; -gedicht ; -geschenk.
r0oCieitWfritfr4aft, iv. = bruiloftspartij.
orVaelOgott, nt. = huwelijksgod.
= huwelijks- of trouwkleed.
3eitatelb,
etwriy3eitaran3, m. = bruiloftskrans. *00:
3eit4tente, V. = bruiloftsgasten.
= moeder van de bruid. 000:
mutter,
3eiOreife, to. = huwelijksreis. t)orh'3eia=
fttittatO, m. Viortraeltartg,
nt. bruilofts- of trouwdag. t•003eit4tutter,
m. = vader van de bruid.
s:14 ore, f. —(e)d, —e = beestenhok (auf bent
'Jere, —n = hoop schooven; last (op
den rug). ivelett, Tchtu. (h.) = in schooven
bij elkaar zetten; gebukt of gehurkt (gaan)
zitten; er bodt imnter a'aufe = hij zit altijd
blijven steken.
bteiben
thuis;
nt. — voorsprong, uitwas,
knobbel, bochel, butt. tjaclerig = bultig,
gebocheld, hobbelig, oneffen.
—n = teelbal. s>o'bettürucb,
tu.
= balzak.
nt. = balzakbreuk. .o'bettfact,
= hof; plaats, binnen.hof, nt.
plaats; hofstede, hoeve, erf; logement; kring
(unt onne od. li1onb); bei (t)ofe = aan 'thof;
auf bent tofe = op de (binnen)plaats; einem
ben (.. machen = iem. 't hof maken; baud
= huis en erf.
unb
N>uflabet, nt.; :abbofat, tn.; :amt,
hofliadel; -advokaat; -betrekking.
kb- ofiart, Iv. = hoofschheid, hoofsche manieren,
hoffelijkheid, hoofsch gebruik.
rOof' l ar3t, M . ; :Witter, tn.; :Dan, tn. = hof11arts; -bakker; -bal.
intendance voor de hofkbofbattantt, f.
= boer. k)offie:
gebouwen.
tifi tiatter,
(flitter, ttt. = hofbeambte. gOorbefiffer, nt.
eigenaar van een hoeve. 47jorbraur4, m. =
= hofhofgebruik, etiquette. tooftntrii,
burg, hofburcht, keizerlijk slot.
:bame, W.; ,bienerfitaft,
klor
tu. = hofilcamarilla, -dame; -personeel
= hofdienst; heerendienst.
ofbiettft,
tu. = register van landhoeven.
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1tiffii4ig toegelaten aan 't hof. ,ttorfaititr:
felt, D. = recht om aan 't hof te komen.
etiorfart, to. — = hoovaardij, trots, hoogmoed; inuf3 Slot teiben weelde moet pijn
lijden. 4offartia = hoovaardig, trotsch,
hoogmoedig, ijdel.
twffen, fcinv. (b.) = hopen, verwachten; icb
boffe nicbt= ik hoop van niet; uub avren
ma,* mancben aum Marren = hoop bedriegt;
= op iem. hopen; icb boffe an
auf einen
Gott, baf3... ik hoop hartelijk, dat...
borfentlie4 = naar ik hoop, naar wij hopen;
er tvirb b. bath fonnnen = 't is te hopen, dat
hij spoedig komt.
to Otfeit, f. = hoffeest.
etoottnung, to. —, —en = hoop, hope, verauf einen = hoop op
wachting;
auf
verwachlets, op iem. ; toffnungen fcbObfen
tingen koesteren, opvatten; ficb
auf etlo.
ntaeben = hoop op iets koesteren, zich vleien
fein = in gemet de hoop op iets; guter
zegende omstandigheden zijn;
nicbt
au Scbanben iverben = hoop doet leven; 1)(0
= de Kaap de Goode Hoop.
ftab ber guten
OffnunOto4 = hopeloos, wanhopig.
nung4reir4 = hoopvol, rijk aan verwachtingen. *offl-tuttgOtittimer, m. = zweem,
schijn v. hoop. *off ittuttgOtrabi, tn. = straal
hoopvol; veelv. hoop. fpff ittunOtiolt
belovend.
•ofifraufein, 1. = hofjuffer. *O'nebraitrO,
hofgebruik. *orgerirkt, f. = hoog gerechtshof, hooge raad. kwrgefinbe, 1. = hofpersoneel; dienstpersoneel op een hoeve.
$jorgetve4r, 1. = inboedel van een hoeve.
m. = paleisgraaf. t)Oinunft, =
hofgunst. m. = hofhouding. *If=
tiatten, ft. (b.) = hof houden, verblijf houden,
rezideeren. Vrafi4attutt1, tn. = hofhouding.
it)toriterr, m. = eigenaar van een heerlijk
goed, ambachtsheer. 4014iirig onderhoorig,
lijfeigen. = heemhond. ip3fie1=
ren, fcbtv. (b.) = (einem) 't hof maken; op
grooten voet leven; zijn behoefte doen.
40'fife0 = hoofsch, hoffelijk, ridderlijk; bfe
biififcbe $oefie = de ridderpoezie. *Olean:
= kamer van flnancien (te Weenen).
titer,
tvfilfan3let, tn.; :fan3ter,
=raPeffe, tn. =
hof II kanselarij ; -kanselier ; -kapel.
= hofkapelaan. *Olefin!,
t•offalgan,
m.= slotkelder. Saoffirr4 e, Yrs. = hofkerk. :
freife, $f. = hofkringen.twfirrietorat, n t . =
hoogere krijgsraad. *Oliirbenantt, 1. =
intendance v. d. hofkeuken. *O'fager, 1. =
= hovelingen.
rezidentie. *ortente,
1-4 = beleefd, vriendelijk, minzaam, hoffelijk.
*bfliclifelt, —, —en = beleefdheid, hoffelijkheid, attentie, dienst. Velle4fetObe
= beleefdheidsbetuiging, be3einung,
leefdheid, compliment. *iirtiefifeitOonnei,
beleefdheidsformule. twfitieferant,
ni. —(eA —e =
= hofleverancier.
hoveling.
=
toor au% iv.; =tuftbarfeit, tn.; :ntanier,
hofillucht; -vermaak ; -manier.
koofintann, m. = hoveling. =
hoofsch, hovelings.. twf intarfeljalt, in. =
hofmaarschalk. tutrutaftig = zooals aan 't
hof, naar hofmanier. *O'nteifter, m. = intendant, beheerder van een good; (opper)hofmeester ; goeverneur,, huisonderwij zer ;
zedepreeker, schoolvos. botuteifterlift =
schoolmeesterachtig. Oftneiftern, icb
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vitten, bedillen, den schoolmeester uithangen.
,klornteljterftelte, m. = goeverneursplaats,
-betrekking.
; =Partei, to. ; :Aunt,
itjorIlltarr,
hofilnar; -partij ; -poeet.
twrprebtger, nt. = hofprediker; aalmoezenier.
.ttfirat, m. = (Zitef) Hofraad. *ofriitin,
= vrouw van een Hofraad. *orraunt,
= plaats, besloten ruimte. twristnelber,
m. = hofkleermaker. S,0 f' m.
lage hoveling, vleier, kruiper. *Olcbuf3e,
m. = scholteboer. *offitte, iv. hofgebruik,
-manier. *of'ff#,
= rezidentie, zetel van
't hof. torfpraa4e, to. = hoftaal. ,*offtaat,
nt. = gevolg, hofhouding. knirtag, =
galadag, receptiedag ten hove. *oftbeater,
1. = hoftheater. *ortor, T. = koetspoort.
toortracbt, Vv. = hofdracht, -kleeding. tor:
= koetstreater, iv. = hofrouw.
poort. *Oltiett, Yu. = wereld van het hof.
hofdwang, -etiquette.
!•Iorattiang, m.
40'be (b0c0).
5 3'4e, iv. —n hoogte; heuvel, berg;
hoogtegraad; toppunt; bc0 caul bat 20 m.
.life = het Buis is 20 M. hoog; ehott in ber
= God in den hooge; bon ber
be d
boven van den toren; ficb in Me
Zurme
ricbten zich oprichten; ficb in We k).
fcbtvingen = zich omhoog werken, stijgen.
kneneit, Iv. —, —en = hoogheid, grootheid,
verhevenheid, adel; Seine giinigficbe
Zijn Koninklijke Hoogheid (Z. K. H.). *ostgit4:
reitt, f. soeverein recht, hoogheidsrecht,
regalia. *0010', 1. (be etsobenfiebe) =
Hooglied, Lied der Liederen.
m.; :utak nt.; micifuna, =
hoogtejfcirkel; -maat; -meting.
hei-, veenrook. *o'bett:
Iii't)ettrattc4, m.
ftaufen, $f. = Hohenstaufen (geslacht).
4o'f)enftaufifrb = Hohenstaufensch.
Abaci, tn. = hoogtecirkel. 41Y4ett3offerife0 =
Hohenzollernsch. *o'On3oftern, V. = Hohenzollern (geslacht). 413 14ettiolterttfe4 =
Hohenzollernsch. VY4enotg, = hoogtenketen.*Onniejter, en. (bed ,obenbriefter)
hoogepriester. 4obeprieiftertic0 = pontificaal.
hoogtepunt, toppunt,
tokilie(n)Ounft, m.
culminatiepunt. bii'ber = hooger.
404f = hol (in affen Wrilvenbungen); ein bobfer
leg, eine bobfe g affe = een holle weg; ein
bobfer Koff = een leeg hoofd, een holle kop.
hol4otitlittnig = holoogig. 4otit'biitfig
wangig, met holle wangen.
iv. —,
= hol, grot, gat, holte. _1)1)1'effett, f. =
guts. iiiiirten, fcf)tn. (b.) = pollen, uithollen,
= grothol maken. *iiblenfieluobner,
T. = hol glas.
bewoner, troglodyt.
loi)1V4eit, — =holheid; onbeduidendheid,
leegheid. *obilebie, in. = hals (einer Shure).
twtitifotif, tn. = leeghoofd, domkop. V)01)1':
= holle bol; holle kogel, bom.
fund,
V•offl'ittat 1. = inhoudsmaat.
= holle spiegel. *iityittng, h). uitholling, uitdieping; holte, holligheid. 404tuatt:
gig = met holle wangen, holwangig. *otg:
m. = holle weg, ravijn.
—(e) = hoon, smaad, spot, schimp,
*Ott,
oneer; ibm mum
= hem ten split;
fur
facben,
,Vobn = stank voor dank;
fpre=
(t en, vgl. bobnfacben, bobnAnecben. 104'nen,
tn. (b.) = honen, krenken, verachten, beschimpen, trotseeren, bespotten.
= hoongelach, spotgelach; bespotting, voor-
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werp van spot. i)i.itYttifit verachtelijk, smadelijk, spottend, hoonend. Outpftacijett, 44=
(Wit, fcbin. (b.) = hoonend, spottend lachen;
grinniken; einem b. = iem. spottend uitlachen.
40f)it'netten, fcbiu. (b.) = voor den gek houten,
beet nemen.$)- ofpl'rein, spotrede, schimpwoorden, smaadrede. tv1inlprer4en, ft. (b.) =
(einem) hoonen, smaden, bespotten, beleedigen, trotseeren ; bad f pridjf attem FRecbte bobn
(od. ,Nbn) = dat spot met elle recht. JAW=
= spotter, smader.
fPreMer,
boo' !
hoho!
ljoiab inen, Ooiiittnett, 1cOtn. (b.) = geeuwen,
balken.
kleinhandelaar (met een
—
*iiler,
stalletje).
in. —, —nen = fruit-,
groentevrouw. Siiiv ferfrant,
= groente-,
fruitwinkel, kleinhandel.
100). (f).)=
kleinhandel drijven.
= hokuspokus, goocheofttnItrfuL m.
= goochelaar,
larij. kustitOoluutarper,
kunstenmaker.
4otb = goedgunstig, genegen, toegenegen ,
toegedaan; lief, lietlijk, bekoorlijk, bevallig,
lieftallig, beminnelijk; be0 Otibt ift ifjm b. =
het geluk dient hem; bie ,otben = de Gratien.
— = vlier.
icitiber,
.Sbotipitt, —, —nen = Gratie, geliefde.
4o1Wiefig = liefelijk, bekoorlijk, bevallig,
ID. = liefelijkheid,
beminnelijk. S?oftvielinfeit,
bekoorlijkheid enz.
fitrfen, fcbiu. (b.) = halen, gaan halen, komen
de duivel haal
halen; bpi' bid ber Zeufet
je; babei ift nicbth 6u b. dear valt niets
te halen (te verdienen); 2uft I). = lucht
scheppen; fidj einen -S(bnu.nfen b. = een verkoudheid opdoen.
otf'ter, zie ,atfter.
Wfa! = hole!
in Vtot
$). atattb, 1. = Holland; be War
(od. in Citen) = toen was H. in last. s)01::
— = Hollander; cylinderat.
molen; kuip (in papierfabrieken); hoevenaar,
Hollandsche kaas. $)ollititberet,
Rafe
iv. —, —en = boerenhofstede, wear veel zuifcbiu.
vel bereid wordt; melkerij.
((j.) = op Hollandsche manier schaatsenrijden.
4ortiintrife4
Hollandsch. s:ivilattb(0=
hannekemaaier.
ganger,
— = Holle, Holda; ratt
macbt
*ate,
ibr Sett = het sneeuwt.
in. — = hel, onderwereld, afgrond;
aufbieten = hemel en aarde
intniet unb
in beweging brengen; einem bie bei ma=
dim = iem. iets heel moeilijk maken, het
vuur na aan de schenen leggen.
ID. = doodelijke angst, helsche vrees. S;1111'=
fettbratib, m. = helsch vuur, helsche gloed;
=
helleveeg, verdoemeling. .S>iirtettbrut,
= helsche
helsch gebroed.
draak. k);5(lettfafirt, to. = hellevaart.
lettfeuer, 1. = helsch vuur. Voirtenftufb
nt. = rivier in, om de onderwereld: Acheron,
= helsche stank.
Styx.
ij i'tettgefternf,
tpiitletttietft = verschrikkelijk beet, zoo
heet als de hel. in. = helhond,
Cerberus. g)iitlettrunft, in. = helsche kunst.
.bo1'lenlarm, m. = helsch spektakel. *");Litleit:
mafftitte, tn. = helsche machine. $jiititettPeitt,
= helsche pijn. oi:It'tettOfttfit, in.= bellepoel. iiirtenquat, = helsche kwelling,
pijn. k)isrtettrac4en, in. = muil, kaak v. d.
=
hel, helsche afgrond. Sijiii i tettrittter,

Ool3fulge.

rechter in de hel, in de onderwereld. k)iitsten::
helsche smart, pijn. S" Otiten.:
fekitter3, in.
= helsche steen. kiirtenftrafeit, M. =
= helstraffen der hel.).iifi lenpuang,
bedwinging.
= helsch, duivelsch;
hevig, erg.
S:iotm, —(eA —e = klein eiland, riviereiland, holm; heuvel; scheepstimmerwerf;
dwarsbalk.
tviogralgiifrij = eigenliandig.
Orgli(e)ric4t, :‘-ta = oneffen, hobbelig; b. tef en,
fPrecben stotterend, hakkelend, met horten
en stooten lezen, spreken. 4of'4iertt, fct1i.
(lj.) = strompelen, moeilijkheden ondervinden;
botnert = 't loopt mis, verkeerd; de zaak
zit niet glad.
klorftein, 1. = Holstein. bott itettlifit = Holsteinsch.
OaterbiePotter! = holderdebolder! hall over
kop!
totii'ber! = haal-over!
vlier,
klotttn'ber, in.
—; :Baum,
vlierboom, vlierstruik.
11,ItittiberIlinere, Iv.; =Wife, on.; :ftraust,
=tee, m. = vlierllbes; -bloesem; -struik; -thee.
= hout, bosch, woud,
())13, f.
stuk of eind hout; ber V3aum treibt od. fcbiet3t
ink Vii. = maakt hout; Wet .. inerfen = veel
bout gooien, veel kegels ornwerpen;
ben eatb tragen = water in de zee dragen,
afgemonnikenwerk doen; ,otae befeben
ranseld worden; nidjt auk jebem totae lane
giebt
titan $feiten fcbneiben = nit* jebe
einen bola = alle bout is geen timmerhout;
= hij is op zijn gemak
er bobrt leis bart
gesteld. m. spaanders; afgevallen hout. S>013' affer, m. = boschgrond.
1:it3'atttneifer, in. = werfinspecteur. $io13'=
= wilde appel. s70t)13'artieit, in.
alifei,
houtarbeid, houtsnijwerk. 1013'arm = arm
aan bout, aan bosch. k.)tit3i ttrt, in. = boutsoort. tiotVirtig = houtachtig, als hout.
S7,013'afite, iv. = houtasch.
= opzichter bij 't houtvellen. ttl3icixt =
houthakkersbijl. S>ota i baipt, • met trout
geplaveide weg. fiviOar = geschikt om geveld, gehakt te worden. ot3'tvirtte,
=
wilde peer; einen mit ,Nlabirnen traltieren =
iem. op stokslagen trakteeren.
of3'bobett,
m. = houtzolder; boschgrond. u131biinbei,
in. = takkebosch.
f.
—
• = houtdief.
houtje; boschje. tot3ibieb,
houtdiefstal.
t)13'bietiftatjt, nr.
; :bructtuttft,
5i)13'llbrecirfter, on.; =bruit
= houtlldraaier; -druk; -drukkunst (xylographie).
twi'3en, fcbin. (lj.) = hout vellen, takkebosschen
maken ; betimmeren, met bout bekleeden,
beschieten, bout in den bakkersoven doen;
(stud.) afranselen. .ot3'erbe, = bosch-,
tuinaarde. $jot3ereii, in. —, —en = vechtpartij, kloppartij. bOti3ern = houten; lump,
onhandig, ongeschikt, stijf, linksch, houterig.
houtazijn. SO0f3if-adei, in. =
,olf3'effig, in.
pijntoorts.
=
k)o13'11fititer, on. ; =fartse, M.; Jafer,
hout hakker; -kleur; -vezel.
*wt3ifiiute, in. = rotting van het bout. kiot3'=
feite, in. houtvijl. 5)ot3Ieuerattg, in. =
verwarming met hout, ('t) stoken met bout.
=-k)ota,'floth f. = houtvlot. kult31115-fter,
= vergrijp tegen
houtvlotter..ot3'frebet,
of
de boschwetten. .Ciut3'fiffire, Ia. = voer
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karrevracht hout; weg voor 't houtvervoer.
■Oot3'getb, 1.
stookgeld.
$",ot3'111)atter, ut.; :ftanbet, nt.;
houtllhakker; - handel, - handelaar.
tn.;
"giol3'11 Ono!,
:ftaufen, tn.;
1. = houtilhakker, -mijt (-stapel);
-werf (-stek); -snip.
4°1'0* = houtachtig.
= houten, vol
hout, houtrijk.
m., =NW,
nt. =
- skool; - lak.
*oirliager, f. ; :wafer, nt. ; =inangef, ut. =-houtliwerf ( - stek); - schilder; - gebrek.
)of3iiintarft, nt.; mat f.; :nieffett, f. =
markt; -maat; -meting (-vademing).
klutainagef, m. houten pen.
nt. =
houtwerf. tuf3'reirt = houtrijk.
1. = houtil.)013')Iiiige, tn.; :fhure,
zaag, -zuur; -blok.
lot3'fittag, m. = houtvelling; recht van 't
vellen.
ota'ilfoOfdger, m.; :fttneibefttnft, :frbnitt,
m. = houtilhakker; -snijkunst; -snede (-gravure).
giolai fttnitler, m. = houtsnijder.
iAraube,
= houtschroef, houten schroef.
= klomp, holsblok.
gicio13'frOu1,
= klompenmaker. k!otlifp
frimOntatter,
= houtschuur, -hok, -stapel.
ic4u0Pen,
m. :flitter, tn. ;
nt. =
houtlispaan; -splinter; -hok (-schuur).
i;)t8'11f-tot m.; :tanbe, tn.; :tage, tu. = houtlfmijt (-stapel); -duff; -belasting.
. I otaitrage, tu. = draagbaar om hout te vervoeren. 5w1'3ung, —, —en = houtvelling;
bosch, hout, houtgewas. )ot s3ititOrettt, T. =
recht om brandhout te sprokkelen.
berfCag, m. = houten beschot.
luaitung. tn. = boschbestuur.
m.; :Waren, V., :town, tn. =
houtll voorraad; -waren; -wagen.
ki013'ioarter, = boschwachter. o13ltieg,
nt. = weg in de bosschen; auf beat t ot3Ivege
fein = op den verkeerden weg zijn, 't mis
hebben, het spoor bijster zijn. olOverf, 1. =
houtwerk, betimmering. k'w18'tournt, nt.
houtworm, houtluis.
*omer', nt. Homerus. 5tniteri'bett, =
Homeriden, navolgers v. Homeros. tionte':
rifrO = Homerisch; homerifche Weriichter =
Homerisch gelach.
—
homiletika: leer van de
*ontifeltii,
geestelijke welsprekendheid. tn. —,
—en = homilie, predicatie, kanselvoordracht.
boutogen' = homogeen, gelijksoortig.
to. — = homogeniteit. 4omotog s =
homoloog, overeenstemmend, gelijknamig,
overeenkomstig, gelijkliggend. stiontontw,
1. —(eA —e(n) = homoniem, gelijkluidend of
dubbelzinnig woord. 5otriiio4at4', in. —en,
—en = homoeopaath. ktiomij opatbie, tn. =
homoeopathie. 4ontiio0a14iftt homoeopathisch.
..ontuttl fult0, us. = homunculus, menschje.
fp:utt' = eerlijk, net.
honi(n)gachtig, honi(n)gzoet.
tioltir4t
= honi(n)g; einem et, um Taut
nig, nt.
(od. um ben 3art) fchmieren = iem. honi(n)g
om den mond smeren. o fttigaptei, =
paradijsappel. boltinartig = honi(n)gachtig,
honi(n)gzoet, zoetsappig.
=
:Giese,
IbLyttio II biir,
,bereitung,
lioni(n)glibeer; -bereiding; -bij.

botig.

= honi(n)g- of suikerpeer.
oltigbittme, to. = honi(n)gbloem, melianthe.
.Cjoinigbrot, 1. = peperkoek. oltigfartie,
tu. honi(n)gkleur. toltinfurbett, =
honi(n)gkleurig, -geel. toltigfreffettb =
honi(n)getend. $.1tritigfuriDen, in. = honi(n)gkoek, ontbijtkoek, peperkoek. o'ttigntottat,
=
nt. = wittebroodsweken. 13'Itiantuttb,
lieve woorden, zoete taal. 5o'nigpftafter,
= honi(n)gil pap, -zalf.
;
m. =
honi(n)gilsap (-zeem); -raat; -zeem.
m. = honi(n)gzoet, lief, zoet.
5D'nig 11 tan, nt. ; .:trant, tn.; :tuatie,
4uttfjer, T.; :3elle, tn. = honi(n)glIdauw;
-drank; -raat; -drank; -cel.
= honneur; bie onneur P
ottneur', f.
ntachen = de honneurs waarnemen.
kvottorar, 1. —(eA —e = honorarium. ono..:
ratio'ren, 8t. notabelen, voornamen.
t)onorie'rett, fchtb. (h.) = honoreeren, betalen;
(eine Atibbe) omzeilen, omvaren. tiotto'rig =
eerlijk, rechtschapen; mild, vrijgevig.
= honved, Hongaarsche
knin'beb, m.
vrijwilliger.
fp4 t: od. 400! = hop!
tiolYfeit, m. — = hop; ba ift unb
tats bertoren = dat is allemaal vergeefsche
moeite of boter aan de galg; an ihnt tit et..
unb Finat3 bertoren = 't is met hem den
Moriaan gewasschen (of geschuurd).
kboOs fenlibau, m.;
W.; :barre, tn.;
:felb, f. = hop II bouw ; -bloesem ; -eest; -akker.
hopstang, -stok; boone5o4'ienjtattge, tn.
staak (lang mensch). Voiitifner,
—=
hopbouwer.
4 0 ,04) , 4004)!
hop hop! 5 o4L
—e = sprong. J:lvfa! = hopsa! kwIrjett,
fchtb. (tj.) = springen, hopsen, luchtsprongen
maken. 1:4rfer, tn. — = hopser, springof huppeldans.
o'ra, to. —, eioren = hora, morgendienst.
°roller, m. = Horatier. tooro, m. =
Horatius. Voora'3-ifcb = van Horatius.
zich
tiiribar = hoorbaar; fich
macen
doen hooren.
— = hoorbaarheid.
*mitten, ichtu. (h.) = hooren, luisteren (an
tier Ziir, an tier eanb); horche meinen torten
od. auf meine forte = luister naar mijn
woorden.
— = luisteraar,
in.
luistervink, spion. orct ifappen, 1M. =--ooren. -eorMirotr, f. = hoorbuis. *ordr:
fc4tueiter, tn. = luister-, hoorzuster (-non).
= luisterhoekje.
.tiorcblvinfef,
kIllor'be, tn. —n = horde, nomadentroep,
zwerversbende, [schaapskooi]. torbettioeffe.--bij horden.
5D'ren, fit. = Horen, tijdgodinnen; horen,
bidstonden (in Ati3ftern).
bikren, fct tn. (tj.) = hooren, vernemen; h. Cie
auf flitch, auf matte torte = hoor, luister
naar mij, naar mijn woorden of let op mijn
woorden; bc0 ti4t fich tj. = dat laat zich
hooren, dat is te begrijpen of dat vied ik
goed; bet unb hiirt auf ben %amen 3eo =
die hond luistert naar den naam van Leo; ein
Rotteg tj. = een college volgen, loopen.
f. ('t) hooren, gehoor; unb een
berging Writ = hooren en zien verging mij.
kiii'renfagett, 1. = hooren zeggen; bom ef). =
van hooren zeggen. *O'rer,
hoorder. 4O'rig = hoorig, eigen, onderhoorig,
$ioltigiiirne,
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= dienstbaardienstbaar. .t)O'rigfeit,
heid, hoorigheid, aanhoorigheid.
(e), --e
kboripnt' (od. iOu'ri3ont), lit.
horizon, gezichteinder; ba?, richt fiber meinen
= dat gaat boven inijn begrip. boripw,
tat' = horizontaal, waterpas. s)oripittale,
—,
horizontale lijn. Voori3ontat':
= horizontaal vlak.
*ont, f. —(eA orner = hoorn of horen
(eine Zs'nftruntent0 2c., auch bet Sto11);
hoorn, hoek of punt (bee %ttax% bedVonbe?,) ;
bergspits, naald; halve maantje (Oebact);
einem bad Sell, ben Strict um bie
tnerfen = iem. onvoorziens overweldigen,
weerloos maken; ben etier bet ben fiirnern
pacten, faffen = den stier bij de horens vatten;
etto. auf feine eigenen ,iirner nehmen iets
voor z'n rekening nemen; fich bie
abftof3en, abtaufen = uitrazen; bad
btafen=
den hoorn blazen;
ftof3en = op den
= ze zijn
hoorn blazen; fie btafen in ein
= hoornarbeid,
't eens. toorni arbeit,
hoornwerk. ijorni artig = hoornachtig.
•orni tierger: a geht au?, ink bad Schief3en=
't loopt op niets uit.
nt. = hoornblazer.
f. — = horentje; halvemaantje (Webiict).
sTiorn'breCter (od. :breOer), tn. = hoorndraaier. bijr'nen, fcbtn. (h.) = hoornen, met
horens voorzien. tOr'nen Siegfrieb = hoornen
Siegfried. ,t)iirlterftang, m. = horengeschal,
klank van horens.
= hoornen.
tliir'nerfrOati, m. = hoorngeschal.
f ortn i g = hoornvormig, in den vorm van
een hoorn. oritlytut, = hoornvlies;
hoornachtige huid, eelt. bornibantio = eeltig.
horinicbt = hoornachtig. bor'nici = met
horens, gehoornd.
—, —It =
—fe; kt3oritiffe,
VoornW,
horzel, paardevlieg.
m. —en, —en = hoornist, hoornblazer.
Oontlatnin, nt. = hoornen kam. orniftuft,
= hoornspleet, hoefkloof. bornlififtig =
met gespleten hoeven. tort-t intaffe, tn. =
hoornachtige massa. V■orn'utufif, = hoornmuziek , kopermuziek. toorn'oCe, m. =
= hoornen
stommeling. V•orn'Otatte,
plaat. k)ortt'fPitfe, = punt van een hoorn;
hoornen punt. )1)rn'fittiftatt3, tn. = hoornachtige zelfstandigheid.
twr'nung, m. = Sprokkelmaand, Februari.
orn'bieb, 1. = hoornvee; os, ezel, stommerik. $5orn'inerf, = horenwerk (int
eftungaiau).
—e = horoscoop; bad
ftetten = het horoscoop trekken.
orrenb' = verschrikkelijk, verbazend, ontzaglijk.
Virtrobr, f. = hoorbuis, spreekhoorn.
= gehoorzaal, auditorium. ijr'fant =
fad,
gehoorig.
gwrft, m. — (e), —e boschstreek, bosschage;
nest (eine Naubboget?,). 4or i ftert, fchtv. (1.) =
nestelen, woven.
—(e* —e = schat, toevlucht, versport,
trouwen, Neil, steun, beschermer.
*ortenlia, In. = Hortensia, Hortense. Oor:
hortensia.
—(e)n
tenlie,
.toiirluette, to. — = bereik van de stem,
iirt-verf3eut), f. = gehoororgaan.
gehoor.
broekje. *oife, In. —,
ioWrOen,
—n = broek, waterhoos, windhoos; fie Oat
zij heeft de broek aan; ba?,
bie tofen an

buteilenfirmig.

,ere, ift ihm in bie ,'"ofen gefatten = het hart,
de mood is hem in de schoenen gezonken;
(C). Me Zs'acte = lood om oud ijzer. .,00eit,
banb, f. = nestelband; Kouseband (orde).
toolentianborben, nt., :titter, tn. = orde,
ridder van den Kouseband. Iso i fenbein, T. =
broekspijp. toojenbunb, nt. = band van een
broek.
Votvfenliftirter, nt.; :ffettl0e, to.; :thoPf, In.;
:tail, nt. = broeklllapper; -klep; -knoop;
-klep.
fyfen:
hosfettio = broekloos, sans-culotte.
Witl, tn. = split, gulp van een broek.
VotrfenlIfstnatie, iv.; :ftoff, tn.; :tafite, tn. =
broekligesp; -stof; -zak.
o'..:
Vwjentriiger, nt. = draagband, bretel.
femetta, f. = broekenstof.
sbofian'na, 1. = hosanna.
,,oftlitat', I. —(eA —e u. .. tater = hospitaal,
ziekenhuis, gasthuis, armenhuis. oo-fpitat':
ar8t, m. = hospitaaldokter. kpgpitalibranb,
in. = koudvuur.
k)ofOltant', m. —en, —en = hospitant, toehoorder. botoltie'ren, fcbtv. (b.) = hospiteeren, als toehoorder of gast bezoeken.
tooft43', 1. —0, —e = hospitium, herberg,
kloosterherberg.
Voofpobar', tn. —(e), —e = hospodar (vroeger
titel v. d. vorsten v. Moldavie en Wallachije).
$50-fie, to. —, —It = hostie, avondmaalsbrood,
hoogwaardige, ouwel. k)o'ffiengefiit f. =
hostievaas, ciborie. o'ftieithatisMelit, f. =
sacramentshuisje. flYftientelter, m. = hostieschoteltje, pateen.
s)otet', f. —d, ----- = hotel. Ooterbeji4er,
m. = hotelhouder.
iptt! = hot! rechts!
sboti tentotte, nt. —n, —it = Hottentot. fitit:
tentottifcb = Hottentotsch.
otito! = hot ! hop!
ir
k ou'd (spr.: hoe ..), tn. —, — = houri, schoone
vrouw in Moh. paradijs.
hit! but)! = hu, hu!
Oil! WO! = hu! hu! (links! of halt!)
ith, m. —(e) = ('t) heffen, tillen.
Jebel, m. = kleine heuvel.
i i'ben = aan dezen kant, hier; b. unb bra=
ben = aan dezen en aan genera kant, hier en
ginds; b. tnie britben = overal.
touber'tuL m. = Hubertus.
Ofibich = aardig, lief, moot; hupsch; eine hiibfche
Oefchichte = een mooie geschiedenis, een mooi
ding; fei O. artig = woes heel zoet; bad toerbe
ich b. bleiben taffen = dat zal ik wel laten.
toll'ehen, tn. —d, — = Donauzalm.
litc'fe, M. —, —n = pak, last (op den rug);
draagkorf. buclen, 1cOtti. (h.) = gebukt, gehurkt zitten. bucletlact = op den rug.
V•u'bet, tn. ---, —(n) = lap, vod, lomp, lor;
ploert.
ttbeteii , M. —, —en = knoeierij, knoeiwerk,
slordig werk, broddelwerk; plagerij. hlt'beftt,
fthw. (b.) = knoeien, broddelen; plagen, kwellen. knibler, nt. ----, — = knoeier, broddelaar; plager.
.toubi fonbai, tn. = Hudsonsbaai.
uf, m. —(e), —e = hoef. Ontibef ittag, m. =
hoe f beslag.
.0trfe, Yu. —, —it = kleine hoeve, een zekere
akkermaat.
)itreifen, f. =hoefljzer; einem $1erbe .. auf=
tegen = een paard beslaan. _!Inreffenforni,
hi. = hoefijzervorm. bureffenfOrtnig = hoef-
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ijzervormig. [1u'fen, fcbtp . (b.) = teruggaan,
terugwijken].
nt. = hoefblad,
brandlatuw, paardeklauw.
ufi ttatiet, nt.
spijker in de hoef, hoefspijker, hoefnagel.
— = bezitter van een klein
S>iirtter, m.
stuk land, beer.
= hoefbeslag; slag met de hoef;
.ttfifrifiag,
't stappen v. een paard; paardespoor.
uf':
m.
=
hoefsmid.
ftOntieb,
*fift'aber, iv. = heupader.
1. =
heupbeen.
—n = heup.
in.
4iirtentatint = lendenlam, ontwricht aan d
[heup.
uft'^Drn, zie ,ifOorrt.
Iiirtettlierrettfung, iv. = ontwrichting v. d.
heup.
1. = heuplijden.
nt.
— = heuvel, hoogte, aardhoop.
tifiveniitt = heuvelachtig.
=
heuvelig, heuvelachtig.
*ugettotte, m. —n, —n = Hugenoot.
nortipt = Hugenootsch.
but)! tiu! hoe! hoe!, hu, hu!
ityttOn, f. —(e)d, ufjner = hoen, kip, hen; er
er3iibit al feine ^■iibner unb &lute = hij vertelt al zijn bijzonderheden, zijn heele hebben
en houwen.
— = hoentje,
1.
kippetje; tuft baben nod) ein
mit einanber
5u rulafen (od. pftitcren) = wij hebben nog
een appeltje met elkaar te schillen. 4iitytter:
artig = hoenderachtig. t,iiirnerauge, 1. =
eksteroog,likdoorn.iityneraugenoPerateur,
= patrij= pedicure. ittynerbei3e,
zenjacht. tiiitynerbratett, nt. gebraden kip.
m.;
;
10.; :btu ft,
:ei, I. = kippeilsoep; -borst; -lief; -(n)ei.
•iiirtterfattg, m. = patrijzenjacht.
iiirnerlIfralt, =nefditerbt, 1.; =tutbet,
nt. = hoender- of kippenliverkoopster; -geslacht; -handel.
•iitrite0a10, = kippen-, hoenderhok.
k"iityttertiof, =hoenderhof.t)iitynertjunb,
in. = staande hond, patrijshond. ,iitytterforti,
hoenderkorf, -mand.
01.
fitritertager,
f. = leger van patrijzen.
: mat*,
:Paftete,
= kippe 11 ladder ; -markt ; -pastel.
stbiitytterritf, m. =roep van de patrijs.
= patrijzenhagel.
nerfitrot,
oiitytteritalt, m. = hoender-, kippenhoek.
fitynerftange, iu. = hoenderrek, -stok,
roest.
= kippegadJuppe,
,t•iiktterlIfteige,
der; -seep.
=
hoenderteelt.
k)iiirtterpteljt,
OW! = hei! hu! vlug! als de wind! in einem
.. = in een wip.
— = genade, gunst, welwillendheid.
ttib'giittitt, in. = Gratie. tntlibigett, fcbio.
(1.) = (einem turf ten) huldigen, den eed van
trouw afleggen; hulde bewijzen; ether %nil*
b. = voor een meening uitkomen, een meening omhelzen, toegedaan zijn; (ber taabr,
tjeit) hulde doen, recht doen; (einer $artei)
—, —it = (in)aanhangen. Vattibigitttg,
huldiging; hulde;
barbringen = hulde
brengen, bewijzen.
m. =
eed van trouw, inhuldigingseed.
ftt'bigungCfelertlittelt, to.; :tag, m. =
inhuldigingsliplechtigheid, -dag.
Gratie, bevallige
iv. —, —nen
vrouw. (jttib ireirk :bolt
genadig, goedertieren.
zie
u.
Witt
zie bitf..,
w.

,S)unbeferi.

)iit'te, —n hulsel, omhulsel; bedekking, kleeding; band, blinddoek, masker; bie
fterbticbe s). = 't stoffelijk omhulsel; in
nub utle = in overvloed.
fcbin. (b.) =
omhullen, hullen, wikkelen; ife0
= zich
hullen, zich bedekken.
—n = peul, dop, se,hil, vel,
hued; huls, kardoes, koker. fcbin. (b.) =
doppen, uit de peul halen. Witi fettartig =
penlachtig.
= peulvrucht.
= peulachtig.
= met een
st5ttift, nt. = hulst. [peul of dop.
Outitatti = humaan, menschelijk, menschlievend. kmatattios ra, V. = humaniora, de
oud-klassieke taal en litteratuur. buntatti:
fle'ren, fcb01. (b.) = humanizeeren, beschaven.
kl■ttutattift', in. —en, —en = humanist, iem.
die de humaniora beoefent. 4untattiltifri) =
humanistisch, klassiek; humaan.
hurnanitair, menschlievend. V)untattitiits, to.
— = humaniteit, menschlievendheid, goedaardigheid.
m.
= humbug, grootspraak,
larie.
—, —it = hommel; eine ivitbe
4.tat'ittet,
= een uitgelaten, dartel meisje; er bat
grote ,umntetrt inn Stopfe = hij heeft groote
plannen; tuntmetn int fie[df baben = geen
rust in 't lijf hebben.
OttutIttett, fcbiv. (b.) = gonzen, brommen.
I•utttinter, m. —(n) = kreeft, zeekreeft.
Vatittinterfatat, m. = kreeftesalade.
humeur, stemming;
Vntntor', m.
humor. *untorafe, —n = humoreske, humoristische vertelling. knttotift',
in. —en —en = humorist. tjumorillifit =
humoristisch, luimig.
fcbto. (b.) = hompelen, hinken,
kreupel loopen. [biintPler, m.
—
knoeier].
— = groot glas, bokaal,
k,ttnt'Pett,
bierpot.
nt. — = teelaarde, humus.
—e = hond; mijnkarretje;
hondsch mensch; bamit tocft man fatten
born fen= dat beduidt niets, is waardeloos,
haalt niets uit ; er ift mit alien (f)unben gebeV =
hij is van alle markten thuis, een geslepen
klant; ber bie cunbe geben = te gronde gaan;
ba tient ber
begraben = daar zit 'm de
knoop; auf ben
fommen = aan lager wal
komen; befannt tote ein fcbectiger, bunter
bekend als de bonte hond; er ift auf bent
,C).unbe hij is op de flesch; ein btiiber .3.
luirb fetten fett = vieze varkens worden niet
vet; ben ,Vetten beien bie ,unbe = de laatsten komen er 't slechtst af; bad ift unterm
,untie = dat is beneden alle kritiek.
k5iittIviten, 1.
— = hondje. ,*un'be=
arbeit, = hondewerk. S)un'bectrt, =
hondensoort; hondenmanier. lizit'beartin =
hondachtig.
t.ittti bellattOtelfung, iv.; :brot, 1.;
1.;
ftt4itierr, I.; f. (od. =
honde(n)Iltentoonstelling; -brood; -vel; -kar;
-hok.
itn'befraff, nt., :freffen, = hondevoer;
ellendige kost. Voun'benetb, 1. = nietige som,
prijs, spotprijs.
= hondejongen, -knecht;
uttibeiunge,
deugniet, schelm, schurk. Voutt sbefiitte, =
hondekoude, verschrikkelijke koude. tam':
befert, nt. = schelm , schavuit, hond van

untnieben.
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een kerel. 4itufbetebett, = hondeleven.
fOuttibetock T. = hondekot, -hok; kot, gat,
nest, krot.
=
kl*tin'belltitarfe,
; :pettfrOe,
penning; -zweep.
bunibeittiibe = zoo moe als een hond.
un'bert = honderd; 0. gegen ein ivetten =
honderd tegen een. !0' utebert, 1.
—e =
honderd, honderdtal; ,t,unberte bon Eenic0en =
honderden menschen; au ,uitberten = bij
honderden. buttliertarntig = honderdarmig.
— = honderdtal.
$11un'berter, m.
bertertei = honderderlei.
= honderdvoudig.
hun'bertfadj,
bunibertlIfitkia; qtrabin;
4i3Otift =
honderdil voetig; -gradig; -jarig; -koppig.
honderdmaal, -werf, -keer.
bunibertutat
tittnibertntatig honderdmaal herhaald.
SOung bertpfiinber, = honderdponder. tiltni=
bert0fiinbig = van honderd pond. Imnibert=
fte = honderdste; born ,.unbertftett
Zattienbite foramen = van den hak op den
tak springen, alles door elkaar halen; bad
iveif3 ber
dat weet er niet den van de
honderd. kittit'bertftet, — = honderdste
(deel). butt'bertftei0 = ten honderdste.
futn'berttagig = van 400 dagen, honderddaagsch. Wut'berttaufettb = honderdduizend.
intni bertteitiq = honderddeelig. Imit'bert:
torig = met 100 poorten, honderdpoortig.
fmnibertunbettO honderd (en) een.
berttueife = bij honderdtallen, met (of bij)
de honderd.
vrees, angst voor honden.
"-',• un'befiteu, iv.
= verbod om de honden
sbuni befperre,
los te laten loopen.
m.;
iv.; :humeri, m. =
honde(n)hok; -belasting; -kar.
kbuit'bellip arter, m., :Wetter, 1=; =3eicPen, I. =
honde(n)Iloppasser; -weer; -penning.
kt•iin'bin
—, —nen = teef. t)iitt'bifrO =
hondachtig, hondsch; vuil, gemeen; kruiperig.
—(e),, -f otter = hondsvot,
k5unbifott,
—en=hondsschoelje. sOunbObttereii, iv.
votterij, schelmerij.
= schelmachtig, laag, gemeen. Ounb'genteitt = ingemeen, inlaag.
honde(n)haar.
nt. = hondekop. $:)tuttW=
teber, 1. = honde(n)leer.
m. =
harde, grove scheldwoorden. oin-tb,S'mattf,
= honde(n)muil, -snoet. Ottn1Wtttiibe =
zoo moe als een hond.
s>unbtYllftern, m. ; -tape, qm.; rluut, iv. =
hondsilster (Sirius); -dagen; -dolheid.
kbiette, nt. —n, —n = Hun, reus.
ii'nett=
Hunnen-, reuzengestalte.
g eftatt, iv.
Hunne(n)graf, -bed.
1.
WitnettOaft = reusachtig.
= honger, trek, lust, verm.
langen;
ift ber befte ADM = honger is de
beste kok; fe0rt geigen = honger leert
dansen ; ber Tc0eint ifpn bum Genf ter 0ittati =
de honger ziet hem de oogen uit. $juttiger:
geftatt, = hongerfiguur. un'aerbarfe,
lv. = groote hark om de liggen gebleven
aren bijeen te rapen. S)utti neriabr, 1. =
hongerjaar, jaar van hongersnood. k)un'gerz
fur, iv. = hongerkuur. un'gerfeiber, nt. =
hongerlijder. buninertc, fc0iv. (0.) = honger
hebben, honger lijden; fic0 f). = van
honger sterven; mid) 0ungert = ik heb honger; ic0 0ung(e)re = ik lijd honger. Vouniner:
Ofote, lv.: an ben ,ungerpfoten faugen =hon-

ger, gebrek, armoede lijden.
= armoedige wel, put. 5)2-tn'qerftot, iv. =
hongersnood. 4jun inertob , m. = hongerdood.
$51.fit'aerturi), T.: am ,ungertu0e nagen =
0. ebrek, honger lijden. unigerturtn, m. =
hongertoren. $juttigert0P010, = hongertyphus. ungirig = hongerig; 0. fein =
honger hebben; einem burtgrigen nagen ift
fctifectit Inebfgen = praatjes vullen den bulk
niet.
sbun'nen, $f. = Hunnen.
uitschelden, plagen,
Oun'aett, Tc0iv. (0.)
tergen, mishandelen.
—n = signaalhoren (voor
auto's bijv.).
sprong.
ggiu0f, m. —(e0, –
= huppelen, springen; gefiiipft tnie gef,Vritn=
gen = lood om oud ijzer.
m.
— = huppelaar, springer, sprinkhaan.
,tatove, zie
= schaapskooi; horde,
—,
vlechtwerk van twijgen. N>iir'benfrVIna, tn.,
— = omiteining.
fir'bung,
—, —n = hoer.
itire,
zie

—e = loshoofd, windbuil.
knirletoufeb,
Stegfrieb = gehoornde, hoorneri
Siegfried.
= Huronmeer. fjitru'Itifri)
gOuro'nenfee,
Huronsch, Huronisch.
Ourra! = hoera! hoezee! tiltr're! = vlug!
gauw! voort!
twri tig = vlug, snel, gauw. g?urligteit, iv.
— = vlugheid, snelheid.
m. —en, —en = huzaar. Intfa'rem,
utafjig = op huzarenmanier, huzaren...
t,bufrerettlinti itle, to.; =offi3ier, tn.; :rent:went, f. = huzaren II muts (kolbak); -officier;
-regiment.
g;- )ttfa'rentafrO, iv. = sabeltasch der huzaren.
OrtfM = voort! vlug! plots! ktit'fr4e, iv. —,
—n=--regen- sneeuwvlaag; oorvijg. tiulAen,
= glippen, Aug voortsluipen, wippen.
Wtrfa t. = hopsa! vooruit! heisa!
nt. —en = Hussiet. :Onfillcnfrien,
m. = Hussietenoorlog.
iiiftetn, 1c0iv. (1.) = kuchen. s:Juiftett, nt.
= ik ben ver= hoest; tdj 0abe ben
fcbtn. (0.) = hoesten; it0
kouden.
ik fluit je wat.
Ijufte bir ettu.
= hoestilaanval;
III'uft'llaitfaft, tn.; -.:fieber,
-koorts.
I. shut, m. = hoed; suikerbrood;
ben ,tit boy einem abnefunen, (ab)3ie0en =
den hoed voor iem. afnemen; bide Ri3We
tinter einen brengen = velen onder een
hoed vangen, tot dezelfde meening brengen.
II. spot, iv. — =hoede, weiderecht; auf feiner
Tein = op zijn hoede zijn, zich in acht
nemen.
= lint om of aan den hoed.
S)ut'banb,
lut'bitirfte, iv. = hoedborstel. k;)iit i tten, f.
— = hoedje.
fo0tv. (0.) = hoeden, passen op; wei= de kamer,
den; bad BSimmer, bad Sett
het bed houden; fici) = zich hoeden, zich
wachten, oppassen; fic0 bar etiv. 0. = zich
voor iets in acht nemen, zich voor iets wach— = hoeder, wachter,
ten. Wis ter, nt.
oppasser.
= hoede(n)fabriek. utifeber,
$jutifabrif,.
iv. = plum, veer op een hoed. ut'fit3,
= hoedebol, hoedm = vilt. 411'ut'foritt,

gsutfit tter.
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vorm..■putfutter, = voering, kap van een
= hoededoos, -etui,
hoed. vutifutterett,
hoede-zak. $Juti gefAilft, 1. =4anbet,
= opgeslagen rand
winkel. g:inti frent.pe,
onbehoed; zonder
van den hoed. 4ittito
— = hoede(n)hoed. $juttnatter, m.
--, —en, = hoedenmaker. .tottnittuterei,
fabriek. —, —nen = hoede-,
modemaakster. S>ut i fitarttei, to. = hoededoes.
fit'ff'#e, tn. —, —n = (norbb.)
voetebankje, schabel, tabouret, kinderslede;
(balr.) schommel.
nt'fitteife, tn. = lint aan den hoed, hoed= ho edgesp.
band. out i fitttalle,
koord, lint van een hoed; ba d
fttnur,
= dat gaat mij te ver,
ge4t mil iiber bie
dat is me te bont. *yitt'fpattne, to. = haak,
= hoedgesp van een hoed. !T,'tit'ftiinber,
stancler, kapstok.
f. — = hutje. —,
—n = hut, keet, loods, knit; smederij, fabriek. gieterij, smelterij.
Wirtenamt, 1. bestuur v. d. metaalgieterij.
s)iiti tenbau, = 't bouwen van hutten,
loodsen ; (werkzaamheden in de) metaalgieterij.
itaititenbeantter, ambtenaar in eon.
gieterij. S)iititentlettiotmer, m. = huttenbewoner. 7.)iit'tentuntle, Tn. = metallurgie,
wetenschap v. d. metaalsmelterij.
fit'ten:
tcute, = arbeiders in een metaalsmelterij. siMititenntrifter, m. = inspecteur, opzichter in een metaalsmelterij. ■Oilvteititiert,
f. smederij, fabriek, metaalgieterij, smelterij. e0iitlenfuefen, 1. = alles wat op de
metaalsmelterij betrekking heeft.
$Juti treffe, tn. = hoedgalon. S4itiftrobbef,
= hoedkwast.
ii,i tuttg, to. —, —en = weiderecht.
—n = gedroogde appel- of
kijitt'vt,
peerschijf; oud, uitgedroogd persoon].
.tptjacini ttie, zie ,Oct aintfie.
vtla'bett, 431.. = hyaden, regengesternte; Hyaden, beck- of vijvernimfen.
hyaliet, glassteen.
—e
hyalographie, kunst
.!t)tiatograpbiei, to. —
van in glas etsen te drukken.
—n = hyena.
kStiiii ite,
—e = hyacinth, een
Spimintty, nt.
—n = hyedelgesteente. ..,^)tja3in't4e,
acinth (bloem).
— =-- hydra, slang.
glItyber, s7ju'bra,
$)Ubrant', m. —en, —en = hydrant, brandkraan. S)tibrats , —e = hydraat.
ktitOrau'lif, to. — = hydraulika, leer van
de waterdrukking. tAbrattlif rt) = hydraulisch.
VItibrior, In. —en, —en = Hydrioot (bewoner
van 't ail. Hydra).
hydrodynamika,
ro- tibroblinalnif, iv. —
=
leer van de waterkracht. .,btOrogen',
hydrogenium, waterstof.
— =hydrographie, beschrij ving v. d. wateren
op aarde. toorogra'Obifd) = hydrographisch.
N)tOroute'ter, in. it. = hydrometer, areometer, waterbalans. FOtibroOttt', m. —en,
— en = hydropaath, watergeneeskundige.
— = hydropathie, watergebropattne,

SMteron.y, roterou.

neeskunde. ipbroperti)ifit = hydropathisch,
volgens de watergeneeskunde. *'10-ro4titthie',
Yo. — = hydrophobia, watervrees. .1:14)brofta':
tif, tn. — = hydrostatika, leer v. h. evenwicht van water. bilbroftalifc4 = hydrosta= hydrotechnika,
tisch.
tittrotettuifi,
= bywaterbouwkunde. S>Ubrotberapie',
drotherapie, watergeneeskunde.
= Hygieia, godin v. d. gezond1)(Ile r (i)a,
= hygiene, gezondheld. .unie'ne,
heidsleer. 4tiniettifri) = hygienisch.
= hygrometer. .sbt)::
groitteter, in. it.
—e = hygroscoop, luchtgroffolr, 1.
vochtigheidswijzer.
= Hymen, god v. h. huwelijk;
1-'men, m.
huwelijk; bruiloftslied.
.. nen=
—, --n; t)ra ftuO, in.
hymne, lofzang.
$1)Uper'bet, to. —, hyperbool, overdrijving; kegelsnede. On.lertw'tifet) = hyperbolisch.
— = Hyperboreer,
41)U4erboreier, m.
fabelachtig yolk in 't uiterste Noorden.
m. = Hyperion, zonnegod. iftbtp
PertroPtyies , — = hypertrophie, vergrooting, overvoeding.
— hypnose, magnetische slaap.
Vontolit, — = hypnotika, leer v. den
ma gnetischen slaap. titiOnoitiir# hypnotiscb.
= hypnotizeeren.
btflmotifie'reit,
— = hypnotisme.
!#t)OnotWititit,
— = hypochonder,
s)t*otton'ber, en.
iem. die aan zwaarmoedigheid lijdt.
—, --(e)n = hypochondrie, zieMonbrie',
kelijke zwaarmoedigheid. tApottottibrifet)
hypochondrisch, zwaarmoedig. .t•tgituton:
brifti , m. —en, —en = hypochonder.
42)t*ofrifie', — = hypokrizie, huichelarij.
*)' Opofriti , m. —en, —en = hypokriet, huichelaar.
--n = hypotenuza. kji):
$itiptitenule, to.
potbef', in. —, —en = hypotheek; eine
auf emit ,cat.?, aufnetnnen = een hypotheek op
een huis nemen; eine
fiffcben = een hypotheek aflossen. .pootinfar, m. —e --,--hypotheekhouder.s3moutbelettamt, f. =
kantoor voor de bewaring van de hypotheken,
hypotheekkantoor.
m.; :butt, 1. =
k)tootinirenilbanf, W.;
hypotheek 11 bank ; -brief (pandbri el) ; -bock.
oopottie'renfrei
=
vrij
van
hypotheek.
g
schuldeischer op
pottwifenatiiubiger, m.
vast pand. s)opottwreninftruntent,
hypotheekakte. 47,40otbelettorbttung,
=ref*, f. = hypotheekrecht. Stitipooe'reit,
= hypothecaire schuld.
frOttib,
— n = hypotheze, onder000 th e' fc,
stelling. titAmtbeitifri) = hypothetisch, ondersteld, bij wijze van onderstelling.
SL5UVfometric, to. — = hypsometrie, hoogtemeting.
—, —(e)it = hysteria, zenuwziekte. tAfte'rifc4 = hysterisch, zenuwziek.
kbtrfterottlIrolerott, 1. = hysteronproteron, omkeering (een rhetorische figuur,
waarbij twee begrippen in omgekeerde volgorde genoemd worden).
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=
= I; be, ftlifefc0en auf bent
Z, if
het puntje op de i.
;N! = he! kijk!
goed! — ach peen!
in ! la4! = is (het balken van den ezel).
(fj.) = iaen, balken.
ant'benbittter, m. = jambendichter. iant':
..hen =
bifit = jambisch. Zatit'buL m.
jambus, jambe
—).
Zberien, 1. = Iberie (Spanje en Portugal).
tberifr# = Iberisch.
—le = ibis, nijlreiger.
m.
idj = ik;
= het Ik;
= mijn eigen ik, mijn zelf; mein
mein
anbre, (atueitW
mijn ander ik. ZOtteit,
= ikheid. Zsr14'flutt, to. — = ikzucht,
zelfzucht, egolsme.
1.
= ichneumon,
aconewnton, m.
speurwezel, speurrat.
Zr4t4Ool', 1. —(e) = ichthyol, vischolie.
Zr4thtitiloir, m. —en, —en = ichthyoloog,
vischkundige. ZittlAotortie, = ichthyologie.ZAtitiop4a'gett, V.= ichthyophagen,
vischeters. Ze4t1Mofau'ru, m. ..rien od.
..re=ichthyozaurus, vischhagedis (een voorwereldlijk dier).
id. (idem) = idem, 'tzelfde.
5beats , —(eA —e = ideaal, voorbeeld,
modelbeeld. ibeat' = ideaal. ibealifie'ren,
fttiv. (tj.) = idealizeeren, als de hoogste volmaaktheid voorstellen. Zbeatifie'rung,
— = idealizeering. ZbealWittiO,
= idealisme. Zbealtir, m. —en, —en = idealist.
= idealistisch.
— = idealiteit, hoogste volkomenheid. Zstee,
—(e)n = idee, abstract begrip, oerbegrip; denkbeeld, inval; nit hie bfalfe Z5).
in de verste verte niet; eine fixe
= een
idee-fixe. ibeell' = ideaal, gedacht. Zbe'en=
affociation, tv. = ideeenassociatie. Zbesett:
tittle, Vv. = overvloed v.ideeen.be'engattg,
cm. = loop der ideeen. zsbeientvett,
=
ideeenwereld.
Z'bett, V. = iden (oud-rom. 13de of 15de dag
v. d. maand).
(15.) = inditificeeren,
ibentiNie'ren,
gelijk maken, de persoonlijkheid vaststellen.
identisch, gelijk.
iben'tift0
iv. — = identiteit, algeheele gelijkheid.
Zbeolog', m. —en, —en = ideoloog, beoefenaar
van de wetenschap, die de gronden van alle
kennis leert; droomer, dweper. Zbeologie',
— = ideologie.
idioom, taaleigen.
Zbiont s , f. —(e)t, —e
tbiontalifrb = idiomatisch.
—(e)n idiosynkrazie;
Zbiofnerafte, tv.
sterke persoonlijke neiging of afkeer.
Zjbiot', nt. —en, —en = idioot. Zbiolen=
anftatt, iv. = idiotengesticht.
.. fa = idiotikon, woorden1.
book van het taaleigen. = idiotisch,
idioot; eigenaardig. ZbiotWnt10, in. —,
.. men = idiotisme, taaleigen.
i. b. Z. = in bielein Zs'abre.
Zsbut'., 1. —(e)t, —e = idool, afgod. Zbo(lu)s
tatrte', iv. — = afgodendienst; vergoding.
—(e)t, —e; z.,11141'te, tv.
—n =
idylle.
= idyllisch.
Z:5

Ziltiofatte.

e. (id est) = dat is.
egel, stekelvarken;
tilmficb fiir tl g e I) bloedzuiger. l i getartig =
als een stekelvarken, stekelig.
m. =
zeeegel. Z'gepaut,
= huid van 't stekelvarken.
zonn'tiuL z4'nitaa', m. = Ignatius.
Zgnorant', nt. —en, —en = ignorant, weetniet. z,ifttoraitti'ner,
— = ignorantijn (monnikenorde). Zstitoretit3', — =
ignorantie, onwetendheid. ignorie'ren, lcWv.
(lj.) = ignoreeren, niet weten, met opzet
onopgemerkt laten.
itllt = hem. ityttett = hun, ze. jtj'nen =
U. Or = gij, gijlieden, U, jullie; haar, aan
haar; haar, hun. ZOr = Uw. 14'rerfeit =
barer-, zijnerzijds, van haar of van zijn kant.
ZO'rerfei0 = Uwerzijds, van Uw kant.
gteittett = haars-, hunsgelijke. ZlyrOglei:
Men uwsgelijke. ityret4albett, :tvegett =
hunnent-, harentwegen, om hunnent-, harentwil(le), om hun, om haar. ,ZO'ret4alben,
=tuegett = Uwentwegen, om Uwentwil(le), om
U. ilyrige (her, hie, ba t ) = (de, het) hare,
hunne. aVrifte (her, bie, bag) = (de, het)
Uwe. Zfrro Onaben = Uwe (Hare, Zijne)
Genade ; Nro 9,Najelait = Hare, Zijne Majesteit.
i1 r'3en, fctiv. (fj.) = met „ZsMr' aanspreken.
= 7jfjre 'gceffert3en, Hunne excellenties.
zi, z5'.
= ZyMre Vajelttiten, hunne Majesteiten.
I.= lot Zabre.
Zfarifite4 Veer = Icarisehe zee.
Zfottograpir, m. —en, --en = ikonograaph,
beeldenbeschrijver. Zsfintoffaff, m. —en,
—en = ikonoklast, beeldenstormer.
— = twintigvlak.
Ziofae'ber, 1.
m.
= slag, stoot; toon, nadruk.
i'ten, 1c4tu. (fj.) = afschaven. Zler, m.
= schaafijzer (v. d. kammakers).
— = Ilias. ZVtion, Z'tium,
Zlia'be,
1. = Ilium, Troje.
illegaal, onwettig.
it'legat, illegal'
tv. —, —en = illegaliteit, onwettigheid. illegitint, = illegitiem, onecht, onrechtmatig. ZItegitintitat', tv. — =
illegitimiteit.
illiberal, illiberal' = illiberaal; onedel,
kleinhartig.
illimitiert' = onbegrensd.
Whine, Mona' = illoyaal, deloyaal, ontrouw.
ZItuntinat', m. —en, —en = illuminaat, lid
v. d. orde van verlichten. ,ZItuntination',
tv. —, —en = illuminatie. illuntinie'rett,
fcbtv. M.) = illuminieren; (ein Oenthibe) bent
kleuren; iffuminiert lein = aangeschoten zijn.
itufion', Iv. —, —en = illuzie. ittufo'rifri) =
illusoir, bedriegelijk. rZsituftratiow,
—,
—en = illustratie. iltuftrie'rert, i*1). (fj.) =
illustreeren.
zutyrien,
= Illyrie.
I. avfe, iv. —, —n = elft.
II. zk't'fe, iv. — = Ilse (rivier).
III. Ziffe,
= Elza, Elsje, Betje.
—le = bunzing.
m.
Zs1'ti411falte, tv.; :felt, I, =bunzingliknip, -vel.

Z'get, tn.

int.
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im = in bent.
intaginitr' (spr.: ..zji . .) = imaginair, alleen
in de verbeelding bestaand, niet werkelijk.
ontbijt.
..
fife
Znt'tlifb
—, —en = imitatie, nabootimitation',
sing. imitie'ren, 1c4iro. (1).) = imiteeren.
— = iemker, imker, ijmker,
Zini fer, nt.
bijenhouder.
intntafttlat' = onbevlekt.
Zmntatrifutation i, im —, —en = immatriculatie, inschrijving. inintatrititile'ren,
(tj.) = immatriculeeren, inschrijven.
bij, honi(n)gbij, [bijen—n
Znt'me, tv.
zwerm], ijm, imme.
Zonmebint'eingabe, tu., =01104, 1. = verzoek onmid.d.ellijk aan den vorst.
iMMOW = immens, onmetelijk, verbazend
groot. intntenfurallet = onmetelijk.
inenter = altijd, immer, steeds, voortdurend,
aanhoudend, telkens; auf od. fiir
= voor
altijd:
in* = steeds meer, al meer en
meer, hoe langer hoe meer;
etter =
ivirb
het wordt al lichter en lichter;
er aud)
wat hij ook doet; tat; fie nur
i. tut
toben = laat ze maar tieren. Wino:bar,
intrmertort = steeds, voortdurend. 73'm'mer.,
gran, f. maagdepalm, wintergroen, altijd
groene plant. ittenter4in = altijd, in ieder
geval; nu goed, mijnentwege; fie ntiigen i.
facben laat ze maar lachen. [intItternteOr =
altijd, steeds, voortdurend, in alle geval].
itn'tnertiviiirrettb = gedurig, voortdurend,
aanhoudend, onafgebroken, aldoor. im'nterpt=
altijd, steeds, aldoor; vooruit! verder! tech
maar.
imminent' = aanstaand, dreigend.
bezit aan enmutobitiar'bermane-n,
roerend geed.
tat. = onroerende goederen.
—
=
immoraliteit,
onzedeZonntoralitat',
lijkheid.
immortelle,
—,
Zmutortelle,
stroobloem.
vrij (van belasting, ziekte enz.),
intintuf
—, —en =
onaantastbaar. Znntunitiit',
immuniteit, onaantastbaarheid, vrijdom.
—e = imperatief; i. =
Znt'peratib,
gebiedend, imperatief. ZmPeralor,
—en = opperbevelhebber, keizer.
= imperfekt, onvoltooid
Zon'perfeft(um),
verleden tijd.
—e = imperiaal (een
m.
Russ. gouden munt v. 5 of 3 roebels). Z'attpe..:
f. = greet-nonpareil, de grootste drukletter; imperiaal; grootste formaat papier,
imperiaal. 7mperiale, iv. —n imperiale
(van een rijtuig). ZonPerialW intiO, m. —
imperialisme,wereldheerschappij, neiging daartoe. ZimPeriatift', m. —en, —en = imperialist.
impertinent' = impertinent, onbeschaamd,
vlegelachtig. Znipertittett3', —, ----en =
impertinentie.
= vaccine-, inentingsinrichZmPranitalt,
ting. Z5M13f f airat, en. = geneesheer met de
fcbto. (fj.) = enten,
vaccinatie belast.
oculeeren; inenten, vaccineeren. Zsitt4rfer,
m. = enter, oculateur. Zmprgefeil,
1. = vaccinewet. Zutpfling, tn. --(e)t, --e=
kind dat gevaccineerd wordt; entrijs, ent.
lijst v. gevaccineerde perZmOrtifte, iv.
sonen. ZmPrrekl, = ent, entrijs. ,ZintlYfung,
enting, oculatie; inenting, vaccine.
—
= vaccinedwang, -plicht.
ZM4f3ftiang,

impti3ie'ren, fdjim (fj.) = impliceeren, mee
insluiten of intrekken. = meegerekend, stilzwijgend ingesloten.
mPforant', m. —en, —en = hij die gerechtelijke hulp inroept. ZmPturat', nt. —en,
—en = verdediger.
intOonie'ren, fct)iv. (f1.) einem = iem. imponeeren, indruk maken op iem.
—e = import, invoer.
Zintiort', m.
ZutOortation', iv. —, —en = irnportatie,
invoer(ing). ZmPorteur', m. —e = importeur, invoerder (van waren). Zstnport'.:
banbet, in. = invoerhandel. intPortie'ren,
fstiv. (tj.) = importeeren.
intpafant' = impozant, indrukwekkend.
—en = belasting op waren;
ZimPoft, nt.
impost, kamper, kop van een pilaar.
impotent' = impotent, machteloos. Z-sm/m.
— = impotentie.
tett3',
= impresario,
'iatttPrefarrio, m.
(theater)ondernemer.
ZsmPreffionifir, nt. —en, —en impressionist,
schilder, die den indruk weergeeft, dien het
aanschouwde voorwerp op hem maakt.
= imprimatur, verZimprinta i tur, 1.
gunning voor den druk van een boek e. d.;
ook: kan afgedrukt worden, „afdrukken" (op
drukproeven).
mprobifation', iv. --, —en = improvizatie,
gedicht of redo veer de vuist. Zmprobifalor,
—en = improvizator. improbifie'ren,
1c0iv. (tj.) = improvizeeren, voor de vuist
spreken of dichten.
—e = impulsie, aandrift.
ZintInt1W, m.
impulzief, levendig, naar inintputfib'
drukken handelend.
7,5mputation', iv. --, —en = imputatie, beschuldiging. imputie'ren, fcbiro. (0.) = linputeeren, ten laste leggen.
intftan'be fein = in staat zijn.
in, $riip. a) niit Dativ = in, binnen: lin
Bin-Inter fein, Wit unb tjergefien = in de kamer
zijn, op en neer loopen; in fur5er *it, in
furaein = in korten tijd, binnen Port; im Fitt =
in een oogwenk; im borau = bij voorbaat;
int %amen be = in (den) naam des
konings; in biefer alicbtung = in doze richting;
bad au tjat 20 auf3 in ber Qreite = is 20
voet breed; int Streife berum gOen = in een
kring rondloopen; in Iltrecbt= in, to Utrecht;
in gutem t iniiernefinten = in goede verstandhouding ; in Oiite beitegen = in der minne schikken, bijleggen; (Oefaiiifte)in rein rude *it = in
wijn doen; im eriten Stodiverf Yo gi/ten = op
de eerste verdieping wonen; int Aortnert rein =
op 't concert zijn; trim Vitter Von = op den
leeftijd (in den ouderdom) van; im l8egriffe
ft0en = op 't punt staan; int Kuge baben =
op 't oog hebben ; in ben tetten 3iigen tiegen =
op sterven liggen; in ber %bficbt = met het
doel; in bee Wrbeit begriffen = met het work
bezig; in Oef*iften reifen = veer zaken reizen.
b) remit Acc. = in, naar; in bie Matte gefien =
gefien = in
in de val loopen; end 3efinte
zijn tiende jaar gaan; ink OeViert = in 't
vierkant; bobfticOt Om in bie %ugen dat
steekt hem in 't oog; in Stiide bauen = in
stukken hakken; rein ,Veben in bie ScOanae
fittagen = in de waagschaal stellen; in bie
tttdjt fcbtagen = op de vlucht slaan; in ben
Zorbergrunb, ,intergrunb ftetten, treten = op
den veer-, achtergrond plaatsen, treden; in
einen (od. etiv.) bertiebt feitt = op iem. (of
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jets) verliefd zijn; in bie Sttute, in bie kircbe,
in bie $robe, ink Stonaert, ink Zeater gOen =
naar school, naar de kerk, de repetitie, het
concert, den schouwburg gaan; in bie ScOtneta,
bie Ziirtei reifen =-- naar Zwitserland, naar
Turkije reizen; ettu. in forte fallen = jets
onder woorden brengen; flit in eein betrin=
fen = zich aan wijn to buiten gaan; ficb in
eine Sacbe teiten jets onder elkaar verdeelen; fidj fns Vittet tegen = tusschenbeide
komen; in %rfiittung geben = vervuld worden;
in ben Zag tjinein teben = onbezorgd voortleven;
ift mit in ben Zob butniber = daar
heb ik een doodelijken hekel aan.
= inactief, non-actief.
= inactiviteit, non-activiteit.
tn.
5ntin'grifittaiinte, — = ter-hand-neming,
begin. Zsnan'f0rtutna4me, to. — =in-beslagneming, requisitie.
Znaugurat'Ilrebe, :ft4rift, = inauguratieli-, intreeli-, -inwijdingslirede; -geschrift.
5nauguration', in. —, —en = inauguratie.
inattaurie'ren, fcWn. (t).) = inaugureeren.
Zitt'benriff, m. = inbegrip, geheel, totaal,
som, summum; furgr = kort begrip.
in'begriffen = inbegrepen.
5nbetracbt'nOnte, in. — in-overwegingneming. Zinbetrietffellung, iv. — = ('t) inexploitatie-brengen.
— = vuur, brandende ijver,
Zn'bruttit,
geestdrift.
= vurig, ijverig,
geestdriftig, met vuur, met brandende ijver.
—e = bloedschande.
5nceft', m.
ba = inchoatief, ver5nitoatilnutt, f.
sterkingswerkwoord.
—, —en = indecentie, onbeZinbecen3',
tamelijkheid.
in'betifat = indelicaat, onkiesch, weinig teergevoelig.
inbent' = daar, wijl, doordat; terwijl, toen ;
terwijl, intusschen, in dien tusschentijd,
zoolang.
= indemniteit, schade.Znbentnitiit', in.
indemloosstelling. 5nbentititaWbilf,
niteitsacte.
ZotbePettbent', in. —en, —en independent,
onaf hankelijk e.
= Indier.
Zn'ber, m.
ittbe#', ittberfen = ondertusschen, terwijl,
intusschen, in dien tusschentijd; evenwel,
nochtans, toch.
—(e0, —e od. Zs'nbice = index,
(5an'beg,
ftelyn = op den
register, lijst; auf bem
index staan, verboden zijn.
=
Indiaan.
inbia':
nt.
5nbiastter,
nifit = Indiaansch. Zn'biett, f. = Indie.
Indievaarder. Zn'bier =
bienfa4rer,
Znber.
in'biffcrent --- indifferent, onverschillig. 3n:
Differenti#Inu#, m. — = indifferentisme,
onverschilligheid. 5it'biffereita, — = indifferentie.
—e = burgerrecht,
nbigenat', I.
recht van inboorling.
—,
—en
= indigestie, storing
nbigeftion',
in de spijsvertering.
Znbignationi, tu. —, —en = indignatie, verontwaardiging. inbignie'ren, ft:Wr). (0.) =
indigneeren, verontwaardigen.
= indigo.
nibig(o), nt.
f.; :Oftanae,
Zitt'bino ll blau, 1.; :farbe, tn.;
-kleur;
=
to. ; :Whinging,
-hout; -plant; -plantage.
VAN GELDEREN Duitsclt Woordenboek. I.

Zsit'bifatib,

infotgebelien.

—e = indicatief, aantoonende wijs. Znbifalor, tn.
to'ren =
indikator.
in'bireft = indirect, middellijk.
inigfr4 = Indisch; ber Z5'nbilcOe Cyan.
in'bieret = indiscreet, onbescheiden. Znbi#:
fretion', iv. —, —en = indiscretie.
= individualiinbibibuatifie'ren, 4WD.
zeeren, afzonderlijk beschouwen of behandelen.
alitiit', —, —en =individualiteit.
Zi nbibibu
inbibibuett' individueel, persoonlijk, eigen.. buen =
aardig. Zinbibi'buutn, 1.
individu, enkeling, elk wezen op zich zelf.
u.
=
5nbiViunt), f.
indicium, teeken, aanwijzing.
inb011 euroOkilfM; :germa iniiM = Indo- II Europeesch; - Germaansch.
Ittbotent' = indolent, gevoelloos. 5nbuten3',
tn. —, —en = indolentie.
—e =
zsw nboffament', 5ttboffement', f.
endossement, overdracht van een wissel, overdrachtsmerk. 5ttboffanti, fettt, m. —en,
—en = endossant, overdrager. Z'nboffat', nt.
—en, —en = endossaat, geendosseerde, overnemer. inboffie'rett, (.)= endosseeren,
een wissel overdragen. Z'nbuffie'rung, in. —,
—en = endosseering.
—, —en = inductie, gevolgZnbuftion',
trekking; opwekking van electriciteit. jnbuf:
tion&a01arat, = inductietoestel. nbuf:
tion#iftront, nt. = inductiestroom, nevenstroom. inbuftib' = inductief, uit bijzondere
gevallen tot een gevolgtrekking leidend.
5ttblifItir, in. —, —en = inductor.
inbulgent' toegevend. attbutgenat, tn. — =
indulgentie , toegevendheid ; kwij tschelding.
indult, uitstel van
—(e)i, —e
nbult,
betaling, respijt; vrijbrief.
5nbuftrtei, in. —(e)n = industrie, kunstvlij t, nijverheid. 5nbuftrieau4fteltuttg, tn. =
nijverheidstentoonstelling. inbuftrieW = in= chevalier
dustrieeel. Znbuftrierittert
d'industrie, avonturier. Znbuftrie3tbeig, in. =
tak van industrie.
ineinan'ber = in elkander.
infatli'bet infa(i)llibel, onfeilbaar.
infant' = infaam, eerloos. Zinfantie',—
eerloosheid, eerlooze handeling.
nfant', in. —en, —en = infant.
'
5ttfanterie', in. —, —en = infanterie. jnf an:
terift', in. —en —en = infanterist.
infectie, besmetting.
of ettiott', tn. —,
rdnifet, in. —, —n, zie ZOtfut.
inferioriteit,
minder5itferioritiit, to. —
waardigheid, minderheid.
inferital(ifrb) = infernaal, helsch.
5tiftitration', iv. —, —en infiltratie, indringen van vloeistoffen.
Zittfinitefimarret4nung, tn. = infinitezimaalrekening, berekening met oneindig kleine
, ==inflnigrootheden. 5n'finitib, m. —(e) —e
tief, onbepaalde wijs.
= infecteeren, besmetten,
infige'ren, fcWn.
aansteken.
5nttantmation', —, --en inflammatie,
ontsteking. inftattuttato'rifd) = inflammatorisch, ontsteking veroorzakend, ontstekings
—, —en = inflectie, inflexie,
Zittiegion',
afwijking van de lichtstralen.
Z'inftuen'ia, tn. — = influenza, griep. inftu,
te'ren, ftttn. (f).) influenceeren, inwerken,
invloed oefenen.
Wage, $ritn. mit Gen. = tengevolge. fitful19

Zsinformation.
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geberfen = dientengevolge, dien(s)volgens,
daardoor, bijgevolg.
5nformation', tn. —, --en = informatie.
anforntalor, in. —en informator,
(huis)onderwijzer. infortnie'rett, fMiu. (1.) =
informeeren.
—n = inful, bisschopsmuts,
Zein'tuf, Iv.
= infuleeren,
mijter. infulle'rett, fMin.
met de inful bekleeden.
Znfttfiatt', tn. — = infuzie, in- of opgieting,
bevochtiging. Z'nfujiotWtierdjett, 1., Znfu:
infuziediertje.
°rim
ffo'rtunt, 1.
r'angenienri (spr.: ..zjé..), m. —(e)?,, —e = inge= ingenieursnieur. angenteurlunft,
wetenschap, genie. Zs'ngenieur ioffi3ter, =
officier v. d. genie. ingentiW = ingenieus,
vindingrijk, schrander.
= dienstbodenpersoneel.
Zstt'gefittbe,
mgt.= innteilten = insgelijks, eveneens, ook.
bien'aien; Zingrebien3'
attgre'biet0, f.
— = ingrediens, ingredient, bestanddeel.
Zot'arintnt, m. = stille, ingehouden woede,
wrevel, wrok. itt'grintnttg hevig woedend,
innijdig, door woede verteerd.
(tangluer,
= gember. Znaltiertutmet,
= gemberwortel.
an'Ober, m. — = rechthebbende, bezitter (ber 931acbt); eigenaar, houder (eine?,
OafOofW; drager (einer Vebaille); bekleeder
(einer Stettung); houder, toonder (eined Uecb,
feN). Znipts ber0a0ier, = stuk aan toonder.
inbaftte'rett, fcbiu. (0.) = gevangen zetten,
inkerkeren.
Z n4afation' —, —en = inhalatie, inademing. Zitlyt'fatiotWaPParat, in. = inhalatietoestel. infiatie'ren, fd)iro. (f).) = inhaleeren.
= inhoud, ruimte, volume,
Zsiti tvit, m.
oppervlak. -AO = ledig, waardeloos, onbeduidend. inliattreitt, :fittlier =
rijk aan inhoud, vol beteekenis, stevig, belanginhoudsopgave,
rijk. ZittibalOangatie,
korte inhoud. Z5Iti4att6ber3citf)ttW, 1. = inhoud(sopgave), bladwijzer, register.
intjarent = inhaerent, aanklevend, innig
verbonden. Zottiiirett3', tn. — = inhaerentie.
= inhaereeren, aaninfArte'ren, fc0in.
kleven.
fMin. (f).) = inhibeeren, verbieden,
beletten.
in'tiuntan = inhumaan, onvriendelijk, hard.
anitictite, tn. —, —n = initiaal, beginletter.
Znittatis tie, — = initiatief, 't beginnen
uit eigen beweging, 't te berde brengen, 't
vermogen om iets uit eigen aandrift te beginnen ; bie
ergreffen = het initiatief nemen.
injectie, inspuiting.
jnjeftion', tn. —, —en
inti3te'ren, fctu. (f).) = injiceeren, inspuiten.
—n = beleediging.
Zsttitt'rie, tu.
aanklacht wegens beleediging.
rienflage,
incarnaat, hoogrood. Znfarna:
infarnat'
— = incarnatie, vleeschwording.
flan'
anfaflo, 1. = incasso, inning v.
gereed geld, incasseering; gereed geld. an:
farfogefrOaft, 1. = incasso-zaak.
Inflination', tn. —, —en = inclinatie, over% ening der magneetnaald; neiging.
(ti.) = inclineeren, neigen, overnett,
hellen.
inftufilm = incluzief, met insluiting van.
intog'nito = incognito; bad beiuOren.
inlobitrent = incohaerent, onsamenhangend.
— = incohaerentie, gebrek
5n1obiirett3,
aan samenhang.

anottrent.

infontmenfarcebet = incommensurabel, underling onmeetbaar.
infoutittoble'ren, fcbtu. (0.) = incommodeeren,
lastig vallen.
inlompetent = incompetent, onbevoegd.
fontpetena, Yu. — = incompetentie.
in'fonfequent = inconsequent. Z'n'fonfe:
— = inconsequentie.
gem,
—, —en = inconvenient,
Zn'fonbenien3,
hinderpaal, ongemak.
anforPoration', —, —en = incorporatie,
inlijving. inforOorie'ren, fcblu. (0.) = incorporeeren, inlijven.
in'thrreft = incorrect, onjuist, niet zooals
't behoort.
= incrimineeren,
infriminie'ren, fcbin.
beschuldigen.
anfruftation, —, —en = incrustatie,
steen- of kalkbekleeding; overtrekking met
goud- of zilverblaadjes. tufrititieiren, fMtv.
(O.) = incrusteeren.
ZnfittOat', in. —en, --en = inculpaat, beschuldigde.
—n = incunabel, eersteZinfuna'bel,
lingdruk.
infuralici = incurabel, ongeneeslijk.
= inlage, bijlage, ingesloten stuk.
Zs'n'tarie,
—(e) = binnenland. Znitanber,
Z5'n'fanti,
m.
— = inlander, inboorling.
inlandsch, inheemsch.
bigit
anifaut, In. —(e)d, —e = inlaut, klank in een
woord.
= overtrek, tijk.
ZN'n'tett,
inliegenb = inliggend, ingesloten.
$rap. mit Gen. = te midden.
in'ne = in; mitten 1. = midden in. in'nebe=
= in of bij zich houden.
fiaftett, ft.
in'nebafiett, unr. = hebben, bezitten, in
bezit hebben, onder den knie hebben, kennen;
bezet houden, beslaan. in'ne4aftett, rt. (b.) =
(einen Fermin) zich houden aan; (ein Zetragen)
volhouden, volgen; (bet ether Krbeit) ophouden, rusten.
in'nett = binnen; hen = van binnen; 'tact)
= naar binnen. an ittenttieft,
= binnenwereld.
tinter = binnenst, inwendig; bie .. innern Zeite =
de inwendige deelen; innerfte Liberaeugung =
innigste overtuiging; int innerften ,er3eit =
in 't diepst, in den grond van 't hart. ZnItere,
1. = (het) binnenste, inwendige, hart,
hartje, midden, diepste. in'ner4atb binnen,
aan den binnenkant, van binnen; old t3rap.
mit Gen. = binnen. in'nerlitt = innerlijk,
inwendig.
in'nettierbett, unr. (f.) = gewaar worden, vernemen, merken. in'netuofitten, fcbtn. (0.) =
zich bevinden in, eigen zijn (aan).
innig, hartelijk, teeder. an'nigfett,
innig
innigheid, hartelijkheid.
innig(lijk), hartelijk.
ZNnnocen'tiuL Znttocett3', ZnnoAetta',
=
Innocentius.
Zot'nung, --, —en = vereeniging, arbeiders-, vakvereeniging, gilde, broederschap.
an'nunOtirief, = gildekeur. anittnnO,
ntitotieb, f. = lid van een vakvereeniging.
in'oftettfib = onschadel ijk.
inufulte'ren, fMtv. (1).)= inoculeeren, inenten,
enten.
in'oOportutt, = inopportuun, ongeiegen, ondoelmatig.
anquirent',
—en, --en = rechter van in-
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structie. inquirie'rett, icOin.
= inquireeren, onderzoeken, verhooren, ondervragen.
nquijit', m. —en, —en = beklaagde. ancutti:
—, —en = inquizitie, kettergerecht.
fition',
anguifilor, m.
to'ren = rechter van
instructie, inquiziteur, ketterrechter. inctui=
fito'rifr4
inquizitorisch, scherp onderzoeken'.
itW = in bad.
an'faffe, en. —n, —n = ingezetene, inwoner;
inzittende (in een wagen bijv.). Zottfaffettz
fitaft, tn. = burgerschap.
itObefon'bere = in 't bijzonder, vooral, inzonderheid.
infeente'ren, zie infaenieren.
n'fcblitt, zie linfcbtitt.
,,n'fitrift, to. = inschrift, opschrift. att'frOrif:
tenfenner, m. ; :funbe,
:fantmlung,
= kenner, wetenschap, verzameling van
opschriften.
anfeft', f. —(e), —en = insekt.
Zinfeflenfifiefrlyreibuttg, W.; :freffer, nt.;
:termer, m. = insektenilbeschrijving; -eter;
-kenner.
attfef'tenlIfunbe (od. :feOre), m.; :Ouiber, I.;
:fantutlung, in. = insektenilkunde; -poeder:
-verzameling.
an'fel, to. —, —n = eiland. Zot'felbeloOner,
nt. = eilandbewoner. attlelgruppe, =
eilandengroep. an'feluteer, f. = eilandenzee,
archipel. Zitt'fetOerron,
= vluchtstoep.
itt'felreief) = rijk aan eilanden. itt'felitaat,
nt. = eilandenstaat. anifelftabt,
= eilandenstad.
zie tInfcblitt.
anifelt, f.
nifettuett, = eilandenwereld (Polynezie).
anferat', f. —(eA —e = advertentie; artikel,
stuk (in een courant), inseraat. ZOtferatten:
tell, nt. = advertentiegedeelte. inferie'ren,
fc0in. (4.) = inzenden, opnemen. Zs'nfertion',
to. —, —en = insertie, inzending, opneming,
plaatsing. Zdttfertiott'gebii4rett (od. :foften),
= kosten van plaatsing, advertentiekosten.
in geheim' = in 't geheim, heimelijk. in&
gentein' = in of over 't algemeen, gemeenlijk.
itOgefatnr = gezamenlijk, alles te zamen
genomen, alien, allemaal.
ZotliMgeOen, = inkeer.
nifieget, f. = zegel.
Zs'nflirniett, 431. = insignien, (eere)teekenen,
rijkskleinodien.
nfinuation', —, —en = insinuatie, sluwe
onderstelling of toespeling, indringing, geheime mededeeling, gerechtelijke inlevering.
= insinueeren.
infinute'ren, Wu.
anfiriPtion', in. —, —en = inscriptie, inschrijving, opschrift.
inefinfitige = in toekomst, voortaan.
in- of voorzoover(re).
infoferni
= insolatie, zonnebad, beZinfolation',
straling door de zon.
infolenf= insolent, aanmatigend. Zinfolett3',
—, —en = insolentie.
infolie'ren, fcbto. (0.) = insoleeren, aan de
zon blootstellen.
infolbent' = insolvent, onvermogend om te
betalen. ZOtfotbena', in. — = insolventie.
infon'berlyit = inzonderheid, in 't bijzonder,
vooral.
infoloeit' = in- of voorzoover(re).
ZnfOeftettr', nt. —(eA —e = inspecteur.
ZniVeitions, to. —, —en = inspectie. It,
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= inspectiereis. anftlef'=
f0eftiotOireife,
tor, in. ..to'ren = inspecteur, opzichter.
Znfpiration', in. --, —en = inspiratie, inademing, ingeving, bezieling. infpirie'ren,
fMiu. (n.)
inspireeren.
Zinfplaient', m. —en, —en = inspecteur, opzichter. infOl3te'reit, = inspecteeren,
onderzoeken, nazien.
nftaltation', —, —en = installatie, inzetting in een ambt. inftallie'ren, fcbiu. (t).) =
installeeren.
itftattbliattung, in. = instandhouding.
= dringend, ernstig, instantelijk,
nadrukkelijk; inftanbigit = zeer dringend.
(1).) = in staat stellen.
inftanbjet3en,
rZotftanbjet3ung, in. — = in-staat-stelling,
herstel.
Znftan3', —, —en = instantie, graad van
gerechtshof. 'nftan'3enott-tig, nt. = rechtsvervolging van de eene instantie in de andere.
inftan'3ettntiif#g = volgens dienstreglement.
hierarchische wen.
Znitan'yntueg, m.
= loop v. een rechtzaak.
nftait'3ett3ug,
U. 1.
= (norbb.) omloop,
an'fter,
ingewand.
zn ftinft, m. —(e)d, —e = instinct. hitt-int:
inftinft'miiffig = instinctief, instinctmatig.
—(eA —e = instituut, inrichting,
Znftitut',
instelling, gesticht, (kost)school. Znftitution',
—, —en = institutie, inrichting, instelling. Zs' nitituWborfte0er, tn. = hoofd van
een instituut.
Znft'ntann, en. = kleine boer, landman.
inftruie'ren, fcbiu. (ti.) = instrueeren, onderrichten. Zsliftruftion',
—, —en = instructie 7 onderricht voorschrift , consigne (einer
ea*). inftruftib' = instructief, leerzaam,
leerrijk. ZN'nftruflor, nt.
to'xen = instructeur, onderwijzer.
Zuftrunient', f. —(eA —e = instrument,
werktuig, gereedschap. r'auftruittentat'utufit,
= instrumentale muziek. ,'Z'nftruntettta:
non', in. —, —en = instrumentatie, bewerking v. een muziekstuk voor verschillende
instrumenten. Z5nitruitteitlenittacOer, =
instrumentenmaker. inftruntentie'ren, fcWo.
(f).) = instrumenteeren, in partituur brengen;
oorkonde van iets opmaken.
—, —en = insubordintuborbinationi,
natie.
Z5'nfula'ner, en. -- = eilandbewoner.
infultie'ren, fcf)io. (0.) = insulteeren, beleedigen.
Zttfurgenr, m. —en, -en = insurgent, oproerling, oproermaker . infurgie'ren,
= insurgeeren, tot oproer aanzetten.
furreftion', to. —, — en = insurrectie, opstand.
ittf3ente'reit, fcbin. (f).) = in scene brengen,
insceneeren.
intaft' = intact, onbeschadigd.
—e = inte
i ntegral',
r, f .
gral'rettnung, iv. = integraalrekening.
(0.) = integreeren, aanvultegrie'ren,
len; integrie'renb = integreerend, tot het
geheel noodzakelijk.
to.
=
integriteit, gaafheid.
—
=
intellect,
verstand.
Zntettett', m.
= intellectueel, verstandelijk.
intelligent' = intelligent, verstandig. Zt=
teUigen3', —, —en = intelligentie, verstand, inzicht, mededeeling. antelltgettaibtatt,
19*
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1. = advertentieblad, Mad met kleine mededeelingen. Zintenigena'conititoir, f. informatiebureau.
intendant, huofdZintenbant', nt. en,
betrekopzichter. ,ZOttenban'tenfteite, in.
king van intendant, intendance. antenbantur'
(od. ,Zsntenban3)
—, —en = intendance.
Zntenfitisit', — = intensiteit, spanning,
innerlijke kracht. intenfib' = intenzief,
krachtig, versterkend.
—, —en = intentie, bedoea'ntention',
ling.
Zinterbitt', —e = interdict, verbod,
kerkelijke ban; mit i. befegen = onder interdict leggen.
intereffant' = interessant, belangwekkend.
Zntereffe, f. —n belang, belangstelling, voordeel; grof3e Zs'. an einer Sacbe
baben = groot belang bij iets hebben; an
einer ace ne4men = belang in iets stellen.
ZntereffeniAiire, in. = invloedgebied. Zit=
tereffent', m. —en, —en = geInteresseerde.
intereffieten, fcbin. (4.) = interesseeren, belang inboezemen; bad intereffiert micb gar
nicbt = dat laat mij koud; fic4 fftr etin. od.
einen = belang in iets of iem. stellen,
zich...interesseeren. intereffierr = geinteresseerd, betrokken; baatzuchtig, interessant.
= interim, tusschentijd.
Zin'terint, f.
nterimiiftifunt, f. fat voorloopige
toestand. interinti'filic4 = interemistisch,
voorloopig, tusschentijdsch, provizioneel. gin':
terinObefiteib, m. = voorloopig vonnis.
Zn'terinOquittung, tn. = voorloopige kwi= tusschentantie. a'n'terinOregierttng,
klein
regeering. rsn'terintuniforin,
tenue.
—, —en = interjectie, tusnteriettion',
schenwerpsel.
; =iiberf
limet4obe,
= interlineaire methode; vertaling.
= intermezzo, tusnternte3'3o, f.
schenspel. intermittie'renb = intermitteerend, met regelmatige tusschenpoozen.
intern' = intern, tot het binnenste, 't inwendige behoorend, inwonend. ,Zotterttat', f. —(e)m,
—e = internaat, kostschool.
international' internationaal, algemeen.
anternationale, Yu. = Internationale, een
communistische arbeidersvereeniging (sedert
Febr. 1848).
internie'ren, fcbin. (4.) = interneeren, naar
't binnenland brengen, gevangen nemen.
tii ad. tien = interZitternun'tii0, m.
nuntius, onderhandelaar, boodschapper, pauselijk gezant v. d. 2den rang.
Znterbeltant', in. —en, —en = interpellant.
Znterbeitatiow, tn. —, —en = interpellatie.
interPellieten, fcbin. (b.) = interpelleeren,
vragen stellen, ter verantwoording roepen.
anterpolation', tn. —en = interpolatie,
inschuiving, inlassching, vervalsching. inter:
potte'ren, fcbin. (4.) = interpoleeren, tusschenschuiven, inlasschen, vervalschen.
Znterbret', nt. —en, —en = tolk, verklaarder.
Znterbretation', --, —en =interpretatie,
verklaring. interbretie'ren, fcbin. (b.) = verklaren, vertolken.
interbungieten, interbunftie'ren,
(O.) = interpuncteeren, zinteekens zetten.
— en = interpunctie.
ZnterOunftion', in.
regna = interregnum,
nterrea'nunt, f.
tusschenregeering.

. be, a'nterrogaz
Znterrogati'bunt, f.
.. mine = vragend
tib'brononten, f.
voornaamwoord. Zitterronatottunt, f.
..ria od. Tien = vraagpunt, verhoor.
—e = interval, tusschenZnicerbair, 1.
ruimte, toonafstand.
interbenie'ren, fcbin. (0.) = intervenieeren,
tusschenbeide komen. anterbentiOn', —,
—en = interventie, tusschenkomst, bemiddeling.
vjoe) tn. u. f.
=
tterbietn' (spr.:
interview, onderhoud. Znterbieluer, m.
— = interviewer.
—, —en = intercessie, tusZnter4effions,
schenkomst, protest.
= natuurlijk erfgenaam.
Z‘nteftat'erbe,
antbronifation', m. —, —en = inthronizatie,
verheffing tot den troon, in 't bijz. de instelling
van den paus of een bisschop.
intim' = intiem. antintation i , —, —en =
intimatie, aankondiging (v. het doodvonnis).
intintie'ren, fcbin. (4.) = intimeeren, gerechtelijk aanzeggen.
—, —en
..nti = intimus,
intimiteit. Z
e :sn'tint10, m.
boezemvriend.
intolerant' = intolerant, onverdraagzaam.
Zntoteran3', = intolerantie, onverdraagzaamheid.
Z5ntonatiott', in. — = intonatie. intonie'ren,
fcbin. (4.) = intoneeren.
—n = intrade, inleiding,
,Zottra'be,
staatsinkomsten.
voorspel, Zntra'ben
cantranfigenti, m. —en, —en = intransigent,
onverzoenlijke.
intranfitity = intransitief. Zntranfiti'bum,
1. —(b), ..ba = intransitief werkwoord.
jntrigant', m. —en, —en = intrigant.
—, —n = intrige. intriale'ren,
tri'qe,
fcbin. (i.) = intrigeeren. antri'que, intri:
quieten, zie Z5'ntrige 2c.
—, —en = introduktie.
3,ntrobuftion',
introbitaie'ren, fcbtn. (4.) = introduceeren.
innerlijke
—, —en =
intuition',
aanschouwing, ingeving.
anuntlauffetwit, f. ('t) in omloop brengen.
zN'nunbation', —, —en = inundatie, overstrooming.
—n = invalide. anbafi':
Z5'nbati'be,
= een gesticht voor invaliden.
benbanf,
—, —en = invazie, vijandelijke
Zotbafion',
inval.
Z'nbefti'be, in. —, —n = invective, scheld-,
smaadwoord.
—e = inventaris; ern
z.,'nberttar', 1.
aufttelpnen = een inventaris opmaken. in:
inventarizeeren.
bentarifie'ren, fcbtu. (b.)
..rien = inventaris.
Znbentatiunt,
—,
—en
=
inventuur,
't opZntientitr',
maken van den inventaris.
Zither-lion', in. —, —en = inversie, omkeering,
omgekeerde woordschikking.
= investituur, plechtige
Znbeftitur',
aanstelling v. d. bisschoppen.
inbeteriert' = ingeworteld.
inbitie'ren, 4WD. (b.) = inviteeren.
inbothie'ren, fcbiu. (4.) = involveeren, bevatten, inhouden.
aan de binnenzijded
inhieni big = inwendig, binnen, aan de binnenzij de.
intuiefern', inluietveit' = inhoever(re), voorhoever(re), in welke mate.
iznittio4-ner, 7ie Cs,-ittivointer.1
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= beschuldiging, aanIt'344t, to. —,
klacht , be tichtin g.]
an'aurljt, zie Z5'naicbt.
intusschen, ondertusschen.
inalafrOen
= Ionisch.
Zo'nien, f. = Ioniê.
= Iota; Fein Z5'.! = geen
Zola, f.
Iota, niemendal. Zota3Wmt0, 5taaWm10,
nt. =Iotacisme, de uitspraak v. Grieksche
v, Et, 01 als lange ie.
ipekakuanha, Ame—
apecacuan'tia,
rikaansche braakwortel.
—n
=
iper,
een
olmboom.
,;'Per, to.
—n = irade, bevel.
5ra'be, m. u. f.
awnt,
= Iran. 'arit'nier, tn.
—=
Iranier. ira'nifc4 = Iranisch.
iriben = aarden, leemen, steenen; irbene
Oefcbirr = aardewerk, steengoed. ir'bifr4
aardsch, wereldlijk; bie Zs'rbifcben = de stervelingen.
are, W. —it, —it = Ter.
are'ne, = Irene , de Vreedzame. ireltife4 =
irenisch, vredestichtend, bemiddelend.
= 't een of
ein
irigettb = ergens;
jemanb =
andere huts, eenig huis; einer,
(et)toct = wat
de een of ander, wie ook;
ook, 't een of ander; i. tuer, loetcber = de
een of ander, wie ook; obne Wet* Urfacbe =
zonder eenige of de minste oorzaak; Wenn icb
i. fann = als ik maar eenigszins kan; ift ed
i. ertaubt? = is 't misschien ook geoorloofd?
irigettb = ergens. ir s gettbloie = op de een
of andere manier, hoe dan ook. ir'genbtuo
ergens, waar ook. ir'genblvober van de
een of andere plaats. ir'genbtookitt = ergens
heen, waarheen ook.
Z.CrW, — = Iris, boodschapster van
Zeus; regenboog; (int Mtge) iris, regenboogvlies.
Iersch ; bie Zs'rifcbe See = de Iersche Zee.
irifie'rett, fcbto. (b.) = irizeeren, de kleuren
van den regenboog vertoonen.
—
arlanb, f.=Ierland. 5riiiinber, nt.
= Iersch.
Ier.
5rIttenfattle, to. = Irmenzuil, hooge zuil,
oorspr. gewijd aan God Irmin, later als gedenkteeken voor Herman aangezien.
—n, --n = Irokees. frofeififel) =
arofeje,
Irokeesch.
Zronie', iv. — (e)n = ironie. iroltifM = ironisch. tronifie'ren, fcbto. (b.) = ironizeeren.
irrational', irrational' = irrationeel, strijdig
met 't gezond verstand.
ir're verdwaald, op een dwaalweg; onzeker,
besluiteloos; in de war, warhoofdig, suf; icb
bin i. an ibm = ik weet niet wat ik aan heb,
ik kan niet wijs uit hem worden; icb taf3 micb
nicbt macben = ik laat me niet van de wijs
brengen; i. fein = zich vergissen, 't mis
hebben; einen filbren= iem. op een dwaalspoor brengen, misleiden; geben = dolen,
dwalen, verdwalen, op den verkeerden weg
reben = ijlen, warraken, zich vergissen;
taal praten. ar're, = dwaling; in bie
(ber) jrre = op een dwaalspoor, in den blinde.
irregular' = onregelmatig. Zrregulii're,
$t. = ongeregelde troepen.
ir'refeiten, fcbto. (b.) = op een dwaalspoor
brengen, misleiden.
ir'refebant = irrelevant, onbeduidend, nietig.
ir'refigW = ongodsdienstig, ongeloovig, goddeloos. 5rrefigiofitat', — = ongodsdienstigheid, ongeloovigheid.
Wren, fcbto. (b.) = hinderen, storen; op een
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dwaalspoor brengen, misleiden, in de war,
van de wijs brengen; dwalen, dolen, zwerven ;
afdwalen; zich vergissen; fic4 = zich vergissen , dwalen, 't mis hebben. Zir'renanflaft,
Yu., .tbaus,3, = krankzinnigengesticht, gekkenhuis. ZNr'renar3t, = krankzinnigendokter.
4r'ren0iittbler, nt. = verpleegde in een
krankzinnigengesticht, krankzinnige. Zr'ren,.
fteilanftalt, to. = krankzinnigengesticht.
= zwerftocht, omzwerving.
Zrtfaigt,
= dwaalweg, afdwaling, doolarr'gang,
doolhof.
hof, labyrinth. Zrr'gartett,
5rr'gfaube, = dwaalleer, ketterij, onrechtzinnigheid. irr'gliinbig = onrechtzinnig,
kettersch. ir'rig = verkeerd, onwaar, onjuist.
ir'rigerlueife = bij vergissing, in dwaling.
irritie'rett, fcbto. (b.) = irriteeren, prikkelen,
verbitteren; van de wijs, in de war, van zijn
stuk brengen.
f. =
err' II leljre, n).; :10rer, m.;
dwaalilleer; -leeraar; -licht,
Zirrlicljtelie'rett, fdjto. (b.) = als een dwaallicht heen en weer bewegen. rjrr'fal, T.
—e = verwarring, chaos; vergissing,
dwaling. Zirrifinn, nt. = krankzinnigheid,
waanzin. = krank-, waanzinnig.
5rr'ftern, nt. = dwaalster, komeet. jrr'tnm,
turner = dwaling, vergissing; int
m. (eA
fein = zich vergissen; einem feinen
benebnten = einem auk bent Z'5. betfett = iem.
Oarbebatten = fouten
uit de dwaling helpen;
voorbehouden. = verkeerd, bij
vergissing. [5rfrung, to. —, —en = vergissing, dwaling; misverstand, twist]. 5rr'llictint,
m. = waan, verkeerde meening, valsch inzich t.
= dwaallIweg; -licht.
ZOr'lltueg, m.; =UAW
Zirbingia'ner, in. — = Irvingiaan (aanhanger van Irvin gs leer v. d. wederverschijning
van Christus), arbingianWntiO, nt. = Irvingianisme.
Izak.
51414
5fabella, to. = Izabella. 5fabelrfarfie, ty . =
izabel(le)kleur. ifabell'farben = izabel(le)kleurig.
= ischialgie, ischias,
ZO'rktiO,
heuppijn.
—e
= Izegrim (wolf);
Zjegrim,
izegrim, brombeer, knorrepot.
Izis (Egypt. godin).
Z51-0,
—(es) = Islam, Mohammedanisme.
ZO'fant,
ZOlantWntut4 , = Islamisme. ZOtamit',
m. —en, —en = Islamiet. Ofamilifit =
Islamietisch.
—=
ZO'fattb, f. = IJsland. ZO'fiittber, nt.
= Uslandsch.
Ijslander.
ZOInael, m. = Ismael. ZOntaelit', nt. —en,
--en = Ismaeliet.
—, —en; ifobarontetrife4e
Zfoba're,
tinie = izobaar, lijn van gelijken barometer—, —en = izochimeen,
stand. 5foroituette,
lijn van gelijke wintertemperatuur.
..to'ren=izolator.ifolie'rett,
Zsfolalor, tn.
izoleeren. ifoliert' = geYzoleerd,
fcbto. (b.)
=-afgezonderd, eenzaam. 5fotier'Oaft,
=
eenzame opsluiting, Z'folier'flpentef,
= geizoizoleerbankje. Zfoliertlwit, to.
leerdheid, izolement, afzondering.
= izoleering.
rung,
ifoittetrififi = izometrisch, gelijke mast
hebbend.ifontorbfr =izomorph, gelijkvormig.
ZOO, zie Mop.
Zfotfie're, to. —n = izotheer, lijn van gelijke
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zomertemperatuur. atottier'nte, i-o. —, —n-----izotherm, lijn van gelijke jaartemperatuur.
ZO'raef, m. ----.---- Israel. ZOraetit', tn. —en,
—en = Israeliet. ikaefilifit = israelietisch.
Zfr:eitit'itablite, iv. = werkelijke ontvangst.
iftioniffb = isthmisch; iftbritifcbe spiete =
isthmische spelen, kampspelen, om de 3 of 5
jaren op de landengte van Korinthe gevierd.
Zsftlyittit, itt. —, „men = isthmus, landengte.
z ft'riett, f. = Istrie. WrifM, f. = Istrisch.

,Zinig.

it. (idem) = 'tzelfde.
7stai ter, V. = bewoners van Oud-Italie.
Ztalien, f. = Italie. ZOatie'ner, nt. = Italiaan. itatie'nifit = Italiaansch. italifc4 =
Z0a3W intu f zie Z5'otaaBmt0. [Italisch.
t'tem = item, zoo, evenzoo, vervolgens; i. ed
bitft = nu, het werkt.
iteratiw = herhalend.
atinera'rium, 1. —, . rien = wegwijzer,
reisboek; reisgebed.
[lig, zie lett].

3 M.
Zs' , 1. ---- J.
Zw5a = ja; j. freilicb = ja zeker; er fagt au
affem j. = hij zegt overal ja op; j. fo! =o ja!;
get) bodj j. fin = ga er toch vooral heen;
Wenn er j. nod) rommert foffte = als hij toch
nog mocht komen; bad ift ja ricbtig, aver....
dat is wel waar, maar..; inu.d j. fein =
het moet immers gebeuren; e ift 1. tvabr —
't is waar ook; bad ift j. nit ca05ubarten =
maar dat is niet uit te houden; bu bift j.
ftbon ivieber aurild= ben je daar nu al weer;
ha fornmt er j. = daar komt hij al; er Wirt)
j. ioof)f nicbt fo bumm fein = hij zal wel niet
zoo dom zijn; bc0 j. nub Mein = 't ja en
neen. Zaltritber, m. = jabroer.
jaih, zie jabe. Zs'acfrtaufe, iv. = nooddoop.
= jacht, snelzeiler.
..
"l arOt# to.. --, —en
ZacirAortt, zie ,;yallorn.
Ziiiti'Men f. ---, — = buisje, jakje. Zoete,
iv. —, —n = buis, kiel; einem bie Z. bofi=
flopfen, auUropfen, einem etiv. auf bie Z's. ge=
ben = iem. op zijn jak komen, wat op zijn
baaitje geven, iem. afranselen, een pak slaag
geven; bad ift ,ofe ivie ,Z5'. = lood om oud
ijzer. ,Z. attett' (spr.: zja..), f. —(e), --e =
buisje, jaquet.
sago, iv. —, —en = jacht, jachtrecht, jachtgebied, jachtstoet; auf bie ,5'. geben = op jacht
gaan; auf ber Zs'. fein = op (de) jacht zijn;
bobe Zs'. = groote jacht, niebere ,;5'. = kleine
jacht; bie Witbe Z'5 . = de Wilde jacht, het
helsche heir. Zagb i anaug, m. = jachtkostuum,
jachtkleeding. ingbibar = waarop jacht gemaakt mag (kan) worden, jaagbaar. jagtrz
bereMtigt = gerechtigd om te jagen.
,,‘' agtellberetttinung, Ia.; :bcairf, in.; :Mute,
iv. = jachtilrecht (-verlof); -district; -geweer
(-roer).
Zogb'frebef, nt. = vergrijp tegen, overtreding van de jachtwetten, jachtovertreding.
Zs'arflYgebege, f. = jachtterrein, -perk. Zs'agb'=
qerrit, T. = jachtgerei, -gereedschap, -tuig.
inornerott = bekwaam ter jacht; volgens
de regelen van de jacht.
z ,i agblgerer I) tigfeit, tn.; ,nefrOtte, tn.; ,Re,
iMrei, T. = jachgrecht; -geschiedenis (-verhaal); -kreet (-geschreew).
ZagtvOletl, et. = slag met de zweep, karwats.
,,omb i lltiorn, 1.; =1”titb, m., ,: lOPPe, ft,. -=--jachtlhoorn; - hoed; - buis.
Zagblitift, Ia.; =mufif, in.; :ortmuttn, iv. =
jachtillust (-vermaak); -muziek; -reglement.

ZafiblOartie, W.; =Oferb, f., :poti3ei, tn.;
=recOt, f. = jachtlipartij, -paard; -politie;
-recht (-reglement).
jagtvreittlidi = volgens de reglementen van
de jacht. aagb'reiter, m. = jachtknecht,
jager to paard.
Z'agb'llretiter, 1.; :ruf f m.*; :fitein, m. =
jachtdi gebied ; -kreet ; -akte (-bewijs).
Zonb' llfc4fofb 1.; =f0jefb in.; =ftild. 1. =
jachtlIslot, -spies (-spriet); -stuk (schilderij of
muziekstuk).
Zs'agblaftte, in. = weitasch.
Zagb'llivagen, m.; :Itiefen, 1.; :Aeit, in. =
jachtflwagen (-rijtuig); -wezen; -tijd.
5 agb i llaett, 1.; :3eug, f. = jachtlItent, -tuig
(-gerei).
agbimig, m. = jachttrein, -stoet; sneltrein.
Zagelto'nen, V. = Jagellonen (een Poolsch
koningsgeslacht 138-4572).
ja'nett, fcbtv. (b.) = jagen, drijven, vervolgen,
nazitten; op de jacht gaan; hard loopen,
jachten, rennen, vliegen; in bie gtuitt j. =
op de vlucht drijven; in gurcbt j. = vrees
aanjagen; in ,t.arnifcb f. =in 't harnas jagen;
burdj bie Ourget j. = door de keel jagen,
verbrassen, ein $ferb 55t robe j. = een paard
doodrijden.
iii ger, in. —1, — = jager. ZOi'fierbatailtoit,
1. = bataljon jagers. Zsii'gerburfc4e, m. =
jagersknecht. c(a iigerer, in. — = jagerij, jacht;
jagerscorps; huis van den jachtopziener, jachthuis. Z5 i'Rergarn, f. = jachtnet, jagersnet.
Zii'fier4au f f. = jachthuis. 5ii'gertiof, in. =
jagershof, jachthuis. Za'neriporn, 1. = jachthoorn. Zvai gerfunft, iv. = jagerskunst, jachtkunst. ,Zii'llerfatein, f. = opsnijderij, grootspraak, leugen. iii'gerntafqin = volgens
jagersgebruik. Zaigerreitt, 1. = jagersrecht;
aandeel in den buit. (Zisiii gerfttaittt, m. =
jager(sman). Zsii'gerflnarOe, in. = jagertaal.
as guar, in. —(e)1, —e = jaguaar.
jai) = steil, sterk afhellend (jiiirr Mgrunb);
zeer snel (jiiber 2auf); plotseling, driftig
(jaber Xob, Born). Z(Ctije, to. -- = steile belling ;
drift, voortvarendheid, heftigheid.
Zsi n'inrr, m. = jabroer.
iiitrtittO = steil, zeer snel, plotseling.
Zsafir, f. —(e)6, - e = jaar; emu biertet 3. =
drie maanden; int Sabre bed teil?., = in 't
jaar des Heeren; ilber Z8'abr = over een
jaar ; bei Zs'abren fein = op jaren zijn; laenn man
in bie Z5'abre fontint = als men op jaren komt.
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jabrau0,', jabrein' = jaarin, jaaruit.
buck 1. = jaarboek, kroniek; bie Zs'Orbii*r=
de annalen. iab'retang = jarenlang. iiibren
ficb, fcttn. (b.) = jarig zijn, een jaar geleden
zijn. Zatyrer: ein brei, bier een jaar
(of) drie vier.
3airre&tbfrOlufb m. = einde van 't jaar; balane. ZairrOanfang, m. = begin van 't
jaar. ZaO'reateric4t, m. = jaarverslag.
aairre4einfoututen, f. = jaarlijksch inkomen.
ZaIrreOeier, tn. :felt, f. = jaarfeest.
Zobtrafolge, = opeenvolging der jaren,
reeks van jaren. Za1j're4frift, tn. = tijdruimte, uitstel van een jaar; biome od. rtac
= na verloop van een jaar, binnen een
jaar tijd. Zs'ab sreaurfO, m.
jaarkursus.
jaarlijksche termijn.
Zairrerate, iv.
= jaarrekening.
Zab'rerecbnung,
reOckflifi, = einde van 't jaar; balans.
Zairre4tag, nt. = jaardag, verjaardag.
Zairrefterbfet, nt. = wisseling van 't jaar.
Za4'reNa#1,
= jaartal. Z'ab'r03cit,
= jaargetijde.
Zaigfiinft, —e = tijdperk van 5
jaren, lustrum. Zabr'gang, m. = (jaar)gang,
loop van een jaar; (bon 3eitfc0ritten)jaargang;
(bon Taein, Zabaf) gewas, oogst; (bent 9)lititar)
lichting. aOrigehaft, nt. = jaarlijksch traktement, salaris. Zahr'nelb, 1. = pensioen.
—e = eeuw, honderd
Ziabrbun'bert, f.
jaar. iabrbun'bertclang = eeuwenlang.
rig = jarig, een jaar geleden, een jaar oud,
een jaar durend. = jaarlijksch;
jaarlijks, elk jaar, alle jaar, per jaar. ZOO':
ling, m. — (e) d , —e = dier van een jaar oud,
eónjarig dier.
nt.; :utarti, m. = jaarilloon,
-markt.
aabrtag, zie Z5'ctlyrOtag. Zabrtaulenb, =
tijdperk van 1000 jaren, milennium.
Wife = per jaar, jaarlijks. ZoOrluitro,
= gewas, oogst van een jaar. zi Or'3 ati t, zie
,Z's'abre,30f. Zot1r3ebtit, —(e)d, —e = tijdperk van 10 jaar, decennium. iabr3ebnitc:
fang = van tientallen van jaren, gedurende
jaartijd, gedenkdag van
raa1r'3cii,
een afgestorvene; zie ook Z5'crtyr0,3eit.
= steil, sterk afhellend. 7aiiWaorit,
m. = drift, opvliegendheid, aanval van woede.
= driftig, opvliegend.
nt. = Jacob, Jakob, Jaap; ba,?, ift ber
ibabre
= de rechte Jozef. ZN'alkibMett, f. =
f. = Sint-Jacob (25 Juli).
Jaapje.
= Jakoba, Koba. Zolrobiiner,
jafobi'ne,
m. — = Jakobijn(er monnik); Jakobijn
(aanhanger v. een uiterst radikale partij tijdens de Fr. revolutie). jarobi'nifcf) = jakobijnsch. Z'arobini4Inu, m. — = Jakobinisme.
Zatobiti, m. —en, —en = Jacobiet (aanhanger
v. een chr. sekte; aanhanger van Jakob II v.
= jakobsladder.
Engeland). Zalob4leiter,
aloMag, nt. = Sint-Jakob (25 Juli).
salottett
(spr.:
zja
.),
m.
—(e)d,
--e = jaconnet
Z'
(een soort moesselien).
— = jalappe.
Zaft:010)a, ZataP ipe,
- a = jalon ,
Z5aton' (spr.: zit/ ..), nt.
afstekpaal; richtvaantje.
aionfies (spr.: zjaloezie), in. --e, —(e)it
jalouzie.
2c.
cr iatnibe :c. zie
„fotitt'itter, nt. = gejammer, weeklaoht,
jammerklacht, gezucht; ellende, nood, lijden.
verdriet, droefenis; haarpijn; ed ift ein Z's".

ie.

't is treurig, ellendig;
ift
unb Scabe =
't is zonde en jammer. Zsanonerbith, 1.,
:neftatt, tv. = beeld van smart, smartelijke
figuur. Zant'utergefitrei, f. = jammergeschrei, jammerklacht, gejammer. jammer:
feben, f. = leven van ellende, ongelukkig
leven. iiittruterlic4 = jammerlijk, ellendig,
erbarmelijk, beklagenswaardig; armzalig, bedroefd slecht. antinertidifeit, tn. =
jammerlijkheid, ellende, beklagenswaardigheid,
armzaligheid, nietigheid. inn:intern, WI.
(b.) = jammeren, klagen (fiber ettn. = over
iets), iets bejammeren, lamenteeren over iets;
= het bedroeft mij, ik heb
jammert
medelijden; er jammert jammert
feiner = hij doet mij Teed, ik heb medelijden,
deernis met hem. iflutItterfc4abe = jammer,
doodjammer, erg jammer. Zautimertal, f. =
tranendal. iaut'uterbott = jammerlijk, ellendig, treurig, beklagenswaardig, erbarmelijk,
armzalig.
an'Ogel, Zs'anba'gcf, m. = janhagel, gepeupel, plebs, jan rap, gemeen.
aanitfAa'rett, 431. = Janitsaren, vroeger kern
van 't Turkschevoetvolk. anitfr4a'renttutfir,
= Janitsarenmuziek, Turksche muziek.
Januari.]
m.
Zs'attfeniff, m. —en, —en = Jansenist, appellant, in Holl. en Utr. r. katholieken der bisschoppelijke klerezie.
= Januari.
a'nuar, m.
Zia'nuL m. = Janus, God met twee gezichten,
jaargod. Zaltu4iliopf, m.; r-teittPei, =
Januskop; -tempel.
= Japan. Zapaincr, nt. —;
rZ'aPane'fc, m. —n, —tt = Japanner, Japanees.
jaiane'fin, tn. —, —nen = Japaneesche.
laPanclifrk ici4a'nifc4 = Japansch, Japaneesch.
jaVtien, iCti. (tj.) = gapen, den mond wijd
openen, happen.
zie Z5acrett.
aaquate (spr: zjaket), iv.
= jargon,
Zoirgon' (spr.: zjargon),
dieventaal, koeterwaalsch.
—e
=
jasmijn.
4'cl4ntin',
Ziajon, nt. = Jason (aanvoerder van de Argonauten).
infoieren, fcbtn. (b.) = jaspeeren, de snede
v. een boek als jaspis kleuren. ,Z150014, —,
= jaspis, een zeer harde kwartssteen van
allerlei kleur. ja'1010arbig = jaspiskleurig.
Zs'ai tagatt, nt. = jatagan, Turksche
degen, sabel.
fcW. (b.) = wieden. Zaler, m. —J,
— = wieder. Ziit'graL f. = wiedsel, onkruid.
atioacie, tn. = wiedijzer, wiedmes, schoffel.
x ctit'ite, —n = gier, ier, vuil vocht,
aalt; etter.
jauctnen, fMn. (fj.) = juichen, jubelen; einem
Oeifan j. = iem. toejuichen. Z5'aucinen, f.
= gejuich, gejubel.
—n = tusschenmaaltijd, vesper;
[Zait'fc,
ontbijt. (8einterjaufe = tienuurtje).]
= Java. Z5crbafaffee, in. = Javakoffie.
—n,
—; Zotbancle,
abn'tter, tn.
—it = Javaan. inbattefifck iaba'nifcb =
Javaansch.
ja, jawel. Z'octuort, 1. = jawoord.
j e ooit, to eeniger tijd; ivarft bit j. in
Ziertin'? = ben je ooit (wel Bens) in B. geweest? bon j. = van ouds; j. unb j. = steeds;
corns, somwijlen, van tijd tot tijd; j. Jtuei (unb
6tvei) = twee aan twee, telkens twee; auf j.
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brei Vann = op elke drie man; I. ber BOnte
een van de tien, om de tien; nac ben Umitiitt=
ben = al naar de omstandigheden; j. nac jbem = dat kan er naar zijn, dat is er naar,
dat hangt er van af; al naardat, al naarmate;
j. metjr unb inetyr = al meer en meer of hoe
langer hoe meer; j. ranger 1. Heber = hoe
langer hoe liever; j. ntebr er ctt, berth (um
fo) inOr beg* er = hoe meer hij heeft, hoe
meer hij begeert.
je'benfaIW = in ieder geval, in alle geval, vast.
je'ber, je i be, je'be ,b = ieder, elk, iedereen, al;
One jeben Bibeifet = zonder eenigen twijfel;
ein = iedereen, een ieder; arte unb jebe
Mt.) = alle. je'berntann = ieder, iedereen.
je'beracit = altijd, steeds, telkens. iebat
mat telkens, steeds, iederen keer. jeibe=
tnatia = van telkens, van elken keer.
jebrut' = echter, maar, intusschen, doch,
evenwel, toch.
jebtue'ber ieder, elk, iegelijk. jetr lidj =
elk, ieder; jegtiMer = ieder, elk, iegelijk.
jelyr: bon j. = van ouds(her).
Z'ebo i tiab, m. = Jehova, God.
— = kamperZetangeriefieller, m. f.
foelie. jeinta0 = ooit, to eeniger tijd. jes::
manb = iemand, een of ander; emu gehAffer
= zeker iemand; j. anber = iem. antlers;
j. aremb0 = iem. vreemds.
jetnine = jeminee! heerejee!
Z"e i tta, f. = Jena. 5ettaer, Zs'enciffer,
— = Jenaer, Jenaasch.
jo iner, One, jetted = die, dat, gene, gindsch;
biefer unb jener = deze en gene; in jener
Sett = in de andere wereld, hiernamaals;
fume jener faate = zooals die andere zei.
jenjeit0), $riip. mit Gen. = aan gene zijde,
aan de andere zijde, aan den overkant.
feta = aan gene (de andere) zijde, aan den
overkant; bad Zettfei0 = de andere wereld;
jut jc . = hiernamaals. iettlatto = aan gene
zijde; bad jettfeitige lifer = de oever aan den
overkant, de andere oever.
—n = jeremiade, klaaglied.
c erentia'be, Yu.
4eru'fatent, f. = Jeruzalem. Zierulatemer,
m.
= Jeruzalemmer.
Zefutt', m. —en, --en Jezulet.
Z'efui'tenliffoiter, f.; :orbeu, nt.; :fitutc, =
Jezdietenliklooster, -orde; -school.
Zseini s tentunt, = Jezdietendom, Jezuitisme.
icfniitifM = Jezuletisch. aefuitWmuL tn.
= Jezuitisme. e'f10 K4ri'ittO, m. (Gen.
ZOfu
Dat. rNitt lJtjrifto, Ace. ,Zs'efuin
riftunt; Dat. u. Ace. auM tvie ber Nom.) =
Jezus Christus. ZsejuMinb, 1. = kind Jezus.
git.
Zen, 1. —(e)
in. = Jet, HenZett'dien, = Jetje.
riette.
jet'3ig = tegenwoordig, van thans, deze;
j4iger 3eit = in den tegenwoordigen tijd.
[jaw], jellt = nu, thans, tegenwoordig;
toen;
= tot nu toe; bon an = van
nu af (aan). zeift'acit, = tegenwoordige
tijd, nieuwere tijd, heden. [jetfunty , jetfuni:
ber = jest.]
[jehiellen = soms, somwijlen. jetticifig = nu
en dan voorkomend, tijdelijk.]
— = makelaar, beursspecuZs'ob'ber, nt.
lant. Zobberet, —, —en = speculatie,
beursspel. itarberit, fcWb. UM= speculeeren.
otifia'be, le. — Jobsiade (een z.g. komisch
heldendicht v. Kortum).
ZOM, f. —(eA —e
juk (in alle bet.); berg-

Zsubeitniefter.

rug; in bad
flynnen = in 't juk spannen;
unter b(20
firingen = onder 't juk brengen,
onderwerpen; bad
abfcWitterit = het juk
afwerpen, afschudden; brei
CcVen = drie
juk (span) ossen.
(Z'orir ll twin, 1.; =bogen, nt.; .,ntuaeln, $1. =
j ukbeen • -boog ; -spieren.

Ziorb i llnerb, m., , Pfat)t, m. ; : 0t0, fit ; = trager,
= jukllzenuw; -paal; -Os; -drager.
Z'ocleie = Jaapje, sukkel, bangerd.

Zoclet), nt.
Zwvoclo,

Zob, f.

= jockey, rijknecht.
= Jokko, aap, chimpanzee.

= j.

II. job,
—(e) = iodium.
=
iodium-lood.
= allemansgek.
;$sw o'bet,
io'beln, fctb. (p.) = jodelen.
job'Oattenb, joW4altia = iodium-houdend.
Zoblatiunt, f. = iodium-potasch. Zobifattre,
= iodium-zuur. Z's'obliertilttbung, b).
iodiumverbinding.
Zs'Oann' nt. = Johan, Jan. ZioimnIta, Zo=
ijRri'tte, tn. = Johanna, Jaantje. joi)annelfeb =
van den apostel Johannes. aolicutt'neL in. =Johannes. Z*5ofianini, m. = Sint-Jan (24 Juni).
= aalbes, aalbezie.
of)an'ni gieere,
,50 ban'tt-Wbeerf aft, tn. = aalbessensap.
Zo4an'nObeerftramt, m. = aalbessenstruik.

ZoimintWberger,nt.=Johannisberger(wijn).
aotian i 1ti4brot, f. = St.-Jansbrood. Z5obani:
ntOener, f. = St.-Jansvuur. Ziot)anItiaiifer,
m. = Johanneskever, glimwormpje. Zds'obans::
ni&ag, in. = St.-Jansdag (24 Juni). Zioliattr:
niftirntrOett, 1. = Johanneswormpje, glim-

wormpje.
JohanniterZs'obanniler(ritter),
ridder, St.-Jansridder, Malthezerridder.
= orde van St.-Jan,
Oanttilerorben,
Johanniterorde.
= joelen, schreeuwen, bleren.
joblett, fcVo.
= John Bull.
Z5ofin Zull',
= jocus, scherts, boert, kortsm.
wijl, jok.
= jol. ZollenfiiOrer,
=5orte,
jolleman.
Zioltatijan, in. = Jonathan; 3ritber
=
broeder J., bewoner v. d. Vereenigde Staten.
—e
Zonateur' (spr.: zjon .),
= jongleur, goochelaar.
= buis, korte jas, paletot.
—,
ZP:4)W,
= Jordaan.
Z-Norbatt, nt.
Z.VVfe00, nt. = Jozef. 5tifetl1ji'ite, tn.
Jozefine. Zofe'/Att,
Jozefus.
= Joost.
Z'oft,
0 t, 1. zie ;y ob (I.). Zola, f. — = jota.
journal' (spr.: zjoer ..), f. —(e)?, —e journaal, dagboek, dagblad, courant. Zournatife,
in. —en, —en = journalist. Zonrnattiftii, to.
— = journalistiek. journati l ftifc4 = journalistisch.
jobial' = joviaal, blijmoedig, vroolijk, opgeruimd. Zoblatitie, tn. — = jovialiteit, blijmoedigheid.
Zui bet, m.
= jubel, gejubel, gejuich.
it'bcfbraut,
= jubilaresse. Z'It'beffirau:
tigam, in. = jubilaris.

' it, I.; : tlefann,
Zilt i betli N
,tlefrOrei, f. -jubellifeest; -gezang; -kreet.
Zs'it'belareW, in. = grijze jubilaris. Zsuifictiabr,
f. = jubeljaar, jubileum. Z4u'beintiiime, tn. =
jubileumsmunt. fttlieftt, istiv. (O.) = jubelen,
juichen. ,5tt'betpaar, 1. = de beide jubilarissen; 't zilveren of gouden paar. Zitibet,
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jubelpriester. Z(ttintar', tn.
=-- jubi—e = jubilaris.
late, derde Zondag na Paschen. Zottiiiiiimit,
Caen = jubileum, jubeljaar. luta:
ife'rett, jubileeren, jubelen, juichen, zegevieren.

priefter, nt.

ittd)! fue41W! ittc04ei'!ittrO1iei'fa! =hoezee!

jungfriinlitb.

jaren der jeugd, jeugdige leeftijd ? jeugd.
= jeugdige kracht. itt'nenb:
Z5n'aenbfraft,
tic4 jeugdig, jong; frisch; onbesuisd, onbezonnen. Zsu'llenblicOfeit, iv. — = jeugdigheld, frischheid. Zviu'Rettbluft, in. = genot
van de jeugd. ZitvgettbfMrift, = werk
voor de jeugd. ZsKu'gettbftreiri), m. = guitenstreek, jeugdige dwaasheid. au'onbfiiiitbe,
= zonde der jeugd. Zotinenbtrautti, m.
= tijd der
droom der jeugd. Ztt'nenbaelt,
jeugd, jeugd.
furturt4iltifriier Strieg Jugurthijnsche oorlog.
Oti teti, = julep, julapium, een koeldrank.
joelfeest, feest van de winterZuFfeft,
nachtevening.
= Juli.
Zotili,
= Julia, Julie. Zutialti,
Zsui tta, Zs'it'fie,
= Juliana. jult=
m. = Juliaan. ,autialte,
Juliaansch.
altiftt
Zulirebotution, tn. = Julirevolutie.
ZOiliff* %filen = Julische Alpen.
Zs'us tinL m. = Julius, Jules; Juli.
imtg (jiinger, jiingft) = jong (in alle bet.);
1. unb aft = jong en oud; gunge unb Wfte=--jongen en ouden; lunge Ubefeute = jongge= bron van
huwden. Zs'uttrilmunnen,
tn. —n, --n =
levend water, fontein.
jongen, vent ; after j ! = ouwe! 5utt'oe
(ba Me Zs'ungen, ein ,;'s'ung6) jong (van
een die* ivie Me Ktten fungen, fo atuitf*rn
Me Z5jungen = zoo de ouden zongen, piepen
de jongen. *Want, fit V. (b.) = jongen.
Zutt'antarbeit, = jongens-, leerlingenwerk. jun'gett4aft = jongensachtig, kinderachtig. ,cautti gettia4re, 3t. = leerjaren; jongensjaren. Zutfgettftreir4, m. = jongensstreek. m. — =jonger, volgeling,
discipel. ,aiin'gerfitaft, iv. = (de) jongeren,
discipelen.
Z5'attrffer, —n = juffer, juffrouw, jonge
dochter, jonge juffrouw, maagd; dienstmeisje,
kamerjuffer,, -meisje; blok (bum Knbinben
ben (Sefangenen); juffer, stamper; eine afte
= een oude vrijster; Me Zs% in
een onderaardschen kerker opgesloten worden,
van kant gemaakt worden. ZOittiVferMett, f.
juffertje. fiittq'fertiel) = juffer—
achtig, preutsch, maagdelijk. ZOittn'terticlifett,
= maagdelijkheid, preutschheid. lung':
fentritaL 1. = mica. z‘uttglent il utti, =
onbewerkt goud. ,Z5ungefern4ering, tn. =
maatjesharing. Znug ifetittionig, m. maagdenhonig, eerste h., honigzeem. ,,luttgiferw=
fthfter, f. jonge-meisjesklooster. Zitttn':ferttftterbt, m. = saletjonker, juffer- of
meisjesgek. ,Zotugjernfran3, = maagdenkrans, -kroon. Zs,ung'fertintifir4, iv. = maagdemelk, schoonheidswater. Zuttiffenti31, 1. =
maagdenolie (fijnste olijvenolie). Zuttnifent:
Pergantent, f. = maagdeperkament, fijn p.
Zungifentraub, m. = maagdenroof.
fentrebe, in. = eerste rede (maidenspeech).

hoera! heisa! fcbtei nicbt jucb, etj bu nicbt fiber
ben Graben bift = men moet geen ho roepen,
voor men over de brug is.
— = akkermaat,
Z4'u'itart, ZttAert, m.
morgen.
111C41-W! zie tilt*
7,00tett, ZN'ttOtotteber, 1. = juchtle(d)er, Russisch leer. jurWten = juchtle(d)eren.
incifen, 1(bin. (b.) = jeuken, jeuken, krieuwelen;
jucft mitt = het jeukt mij; Me
zijn
e.ff, bet Outlet judt
.taut, bct
rug jeukt hem (hij schijnt slaag to willen
(mfr) od. 6
hebben); Me ginger juden
judt mit in ben ingettt = de vingersjeuken
= zich jeuken, zich scheuken,
mij; fic4
= jeuking.
zich krabben.
f.
Zuba'a, = Judea. ZubaWin-10, tn. — =
JudaYsme, Jodendom.
Judaskus, verraderlijke,
Zsu'baattfi,
valsche kus.
=
—n, —n = Jood; her eivige
Zit'be,
de wandelende Jood, de Joodsche wandelaar.
fl#1. (f).) = als Jood, bargoensch
spreken; op Joodsche wijze handelen.
ZOtibenbart, = jodenbaard. ,'au'benbetticfri),
1. = Joodsch Duitsch. Ztlibettfrage, =
Jodenkwestie, Jodenvraagstuk. Z'ot'bettgaffe,
YD. Jodenstraat, -wijk. Z5u'Initgenoffe,
Jodengenoot, prozeliet. utenfielle,
=
Jodenvervolging. Zirbentirfrbe, = jodenkers, kornoelje. Z5"u'benper0, 1. = jodenlijm,
asfalt. au'bettfMute, tn. = Joodsche school,
Jodenkerk; warboel, huishouden van Jan
Steen. ,c,:s'ilibettfteuer, in. = Jodenbelasting.
Z'u'benteroVet, m. = Jodenkerk, synagoge.
5tt'bentum, 1. = Jodendom. Zpt'bettbiertet,
1. = Jodenwijk, -buurt.
—e = rechter. Zubiratuv,
Zu'beg, m.
judicatuur, rechtspraak.
iv.
iv.
—,
—nen
= Jodin.
=
Ziebitt,
joodsch.
ittb.isie'ren, Wu. (b.) judiceeren, oordeelen,
rechten. Z$40113ittitt, 1. Dien = judicium, oordeel, rechterlijke uitspraak, gerecht.
auften, zie ,;5'ncbten.
= jeugd: jeugdige leeftijd;
„Ilt'gettb, tn.
auf = van jongs of
jonge lieden; bon
aan; ben fritbefter Zs'. an = van (mijn, zijn enz.)
prilste jeugd;
bat Leine Zugenb = jeugd
heeft geen deugd. Zu'genbalter, = jeugdige leeftijd, jeugd. u'nenbanntut, =
jeugdige bevalligheid. Zs'tt'oettbbliite, in. =
bloem der jeugd, bloeiende jeugd. ju'genb:
erinnermtg, herinnering uit de jeugd.
Z4'u'gettbfe4ter, m. = gebrek, font eigen aan
ZuttglernfrOaft,in.=maagdelijkheid.Z5m4:de jeugd, jeugdige misstap. Zin'tlettbfetter,
1. = jeugdig vuur. Zst'nettbfrettbett, q3f. = fentftattb, in. = maagdelijke staat, meisjesstand, ongehuwde staat. Zittitalerntuar10,
genoegens van de jeugd. Z‘tt'cienbfremtb,
= maagdenwas.
nt. vriend uit (mijn, zijn enz.) jeugd;
vriend van de jeugd. Zs'u'nettbfrifrfie, iv. = Z(unn'fratt, iv. = maagd, ongehuwde vrouw;
jonkvrouw, jonge dochter; Me ,;.1. ben Crfeatt =
jeugdige frischheid, frischheid van de jeugd.
= de Heilige
Zstt'nenbgefatirte, nt. = vriend, makker uit de Maagd v. 0.; Me beifige
= (jonge-)
de jeugd. Zit'nettbilijttin, iv. — = godin der Maagd. Zs'into'fraucniocrein,
1. = jong
jeugd, Hebe. attigenbliftie, in. = jeugdige damesvereeniging.
maagdelijk;
kuisch,
=
drift, onstuimigheid. Zin'gettb1a4re, iv. = meisje.

atutairautidireit.
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rein. ,Zung'friinliftfett, iv. — = maagdeZu'rU, iv. —, ..ri0 = jury, rechtbank van
lijkheid, maagdelijke kuischheid. Zs'ung'fratt=
gezworenen.
jus, recht.
Zs'ura
frOaft, iv. = maagdelijkheid, maagdom ; juffer- Z510, f.
tuft = juist, in orde, pluis; precies.
schap.
5unn'tlefelf(e) = [jongste knechtli jonkman, juftie'ren, fcWv. (b.) = juist maken, rechten,
vrijgezel, ongehuwd man. Zs'ung' efeliettleb en, afmeten; ijken, echten. Zuftierleile, =
1. = jongelui'sleven, vrijgezellenleven.
justeervijl, waarmee munten vereffend worden.
m. —(e), —e = jongeling, jonkman. Zuftlerluage, iv. = justeerschaaltje,-balans.
Ztingslin011after, f.; :berein, m. jonge- inftifi3ie'ren, fcbiv. (b.) = justificeeren, rechtlingsilleeftijd, -vereeniging.
vaardigen, de juistheid vaststellen. ZOtftifi:
nt.
jiittgft = jongst, laatst; onlangs, laatst, jongst- *intim iv. = justificatie.
.. Tien =
leden; Z5Iingite ag, bc0 Zlingfte Oericbt =
—e; ZuftittairhO, nt.
de jongste dag, het j. of laatste oordeel. justitiarius, rechtspersoon, rechtskundig ver=
dediger, advocaat. 74uftiliunt, f.
= jfingft.
justitium, stilstand van de rechtspleging.
= Juni.
Zitt'nf, in.
attitia', — = justitie. Zuftlocaniter,
ittinfor = junior.
nt. = ambtenaar bij 't gerecht. rZuftiOe:
m. — = Juni.
— = jonker, (jong) edelman, OiJrbe, iv. = gerecht, rechterlijke macht,
(dun fer,' nt.
jonkheer, landjonker. junlerbaft,
gerechtshof. Zuft-13'4of, at. = gerechtshof.
mtiiffin = jonkerachtig, ridderlijk, als edel- Zuft13'fan3lei, iv. = griffie. ZuftiOoffenium,
man. ZunsferberrfMaft, = heerschappij f. = gerechtshof, rechtscollegie. aufti3'nti=
van de (land)jonkers. Zunlerpartei, iv. = nifter, m. = minister van justitie. Z5'uftiptti:
(land)jonkerpartij. 5unlertunt, T.
= nifteriutn, 1. = ministerie van justitie.
(land)jonkerdom, -schap.
ZinftiOnorb, m. = justitieele moord. Z4'uft13':
—en
=
junctuur,
verbinding,
—,
palaft, m. = paleis van justitie.
Ziuttitur',
gewricht.
Oftege, iv. = rechtspleging. Zufti3'rat, nt.
= Juno (gade van Jupiter). junsi':: raadsheer, rechter. Zuft13'facOe, iv. = rechtsZNtt'no,
f. =
zaak.Z'suft13'berivaltung,
nifc# = Junonisch, majestueus.
a'un'ta, iv. —, .. ten = junta, vereeniging, rechtsbedeeling, -wezen.
[genootschap.
nt.
=
Justus,
Joost.
ZOttpe.
zie
Z(it'ft10,
u/'4)e,
n'te, iv. --- = jute, Oost-Indische hennep.
,51010)Iter, m. = Jupiter.
ftubieren = „Z5iiiten, 3t. = Jutten, Jutlanders. fietiftt =
I. Zu'ra, $t. = jura, rechten;
f. = Jutland.
in de reehten studeeren.
Jutsch, Jutlandsch.
— = Jut, Jutlander.
m., Zu'ragebirge, 1. = Jura, Jura- Zs'fitliinber, nt.
van
't
Juragebergte,
=
Jutlandsch.
gebergte. inraffift4 =
Jura ...
Zs'ubettar, m. = Juvenalis.
Zurat', nt. —en, —en = gezworene, beeedigde. inbenit' = jeugdig.
--(e),
Ziir'nett, tn. = Jorg, Joris, Jurriaan, George. Zs'uttief', T. —(e), —en; (nub Zs'„,
jurilbifth = juridisch, volgens het recht. —e = juweel, kleinood, edelgesteente.
ZiurWbiftion', iv. —, —en = jurisdictie, itielentianbel, nt. = juweelhandel.
rechtspreking, rechtsgebied. „'auriOruben3',
lettfiiftMett, f. = juwelenkistje, bijouterieiv. -- jurisprudentie, rechtswetenschap.
kastje. Zunielenlaben, at. = juwelierswinkel.
auriff, m. —en, --en = jurist: rechtskun- Zotive'lenur, iv. = horloge met juweelen.
—e = juwelier, juweeldige, rechtsgeleerde; student in de rechten.
nt.
handelaar.
Aurritentan, m. = juristencongres.
:.fabeit, tn. = juwertfterei', iv. — = juristerij, (iron.) jurispru- Ziuthefier'ilarbeit,
dentie, rechtswetenschap. juri'ftifM = juris- liersilwerk ; -winkel.
nt. —0, —e = scherts, boert, grap; vuil.
tiseh, rechtsgeleerd, rechtskundig; juridisch.

d

Zie ook 6.
1. = K.

= kaaba (in Alekka).
naa'ba,
- It =
nabalte, Rain:tele, iv. (norbb.)
kabak, Russ. brandewijnhuis, kroeg; hut.
—n
=
intrige,
list,
kuiperij.
—,
abale,
kuiper, intrigant.
nabalettntarijer,
nabbala, -- = kabbala, geheimenisleer
(der Joodsche rabbijnen), Joodsche bevoegdheid om to slachten. fabbatillifri) = kabba-

ruzie, gekijf. fati'beitt fir4, fcbtv. (Ii.) =
twisten, kij yen.
I. na'bel, kabel, ankertouw, zwaar

scheepstouw; kabel, onderzeesche telegraafleiding.
= aandeel, portie, lot,

II. B'a'bel, Iv. --,
travel.
.44'befiatt, tit.
ffa'beilltiinne,

listisch, geheimzinnig, volgens of uit de lengte; -touw.
(fabilte,
kabbala.
ffabbelei', in. (norbb.) —, —en = twist, strijd, hut.

—e v.

= kabeljauw.

:feil (=tou), f.

kabel 11-

- n = kajuit, kooi, (scheeps)-

nabinett.
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g abinett', —e = kabinet: zijkamertje;
kantoor; kabinet: vorstelijke, geheime kanselarij ; ministerie, staatsregeering; kunst- of
wetenschappelijke verzameling. nabinetti::
= kabinetuitgaaf, bijz. mooie
au#gabe,
= uitmunuitgaaf. g abinetWau&efe,
tende wijnsoort.
kabinetsllgabinett#'1Ibefebt, m.; :frage,
order; -kwestie.
= persoonlijke, (willenabinett4'infti3,
keurige) rechtspraak van den vorst.
g abinett4'ilfrift#, W.; :ntinifter, m. ; :rat,
= kabinetslicrisis (of ministerieele cr.);
-minister; -raadsheer.
kabinets- of minisabinetOlit3ung,
g
= kabinetstuk.
terraad. gabinettltild,
g a'M, g a'biff, zie napp0.
kabriolet.
g abriotett', f. —(eA —e
—n = hut, kleine woning,
gabuje, tn.
kombuis.
g ablyte, m. --n, —n = Kabiel, Kabyl ( yolksstam in N.-Afrika).
naltel, tn. —, —n = tegel. ace itetofen, In. =
steenen kachel, faiencekachel.
— = kadaver, lijk, kreng.
gaba'ber, m.
—, —en = kadans, toonval.
naban8',
= kadanseeren, kadans
faben3le'ren,
doen uitkomen.
g abett', tn. —en, —en = kadet, leerling van
een militaire school.
nabetlenlianftaft, Yu. (od. :Oatt#, f.); =forOLf.;
:frtptte, in. = kadetten II school; -corps; -school.
= kadi, rechter.
m.
f. = Cadix.
g ablniuut, f. = kadmium (een metaal).
fabur = caduuk, bouwvallig, vervallen. fa:
buaie'ren, fcbin. (f).) = voor vervallen verklaren, neerslaan.
Safer, m. -4, — =kever, tor; vroolijke, aardige
aangeschoten zijn.
(:tbett
meld; einen
= kever-, torresoort.
gii'ferart,
gaff, T. —(e) = kaf; beuzeling, nietigheid,
larie, onzin.
= k.
= koffie; fcWvaraer
Raffee,
zonder melk.
=
:ban,
nt.;
:baum,
in.;
arfeellauffat
g
koffie ll servies ; -cultuur ; -boom.
RaffeePeutel, nt.; :bobne, iv. = koffiellfilter;
-boon.
taffeebraun = koffiebruin, -kleurig.
f. =
g affeellbrenner, m. ; firett, f. ;
koffie 11 brander ; -blad ; -ijs.
Raffeellnerat (od. :gefrbirr), f. ; :grunb, tn.;
:1)au#, f.; :fanne, = koffie servies ( goed) ;
-dik; -huis; -kan.
g arfeellftatfit, m.; Inafitine, :utfible,
iv. = koffiellpraatjes, -kan (met filter);
-molen.
g arfeell0flamun g, iv.; 40, M. ; 4Itate, =
koffie ll plantage ; -dik ; -kopje.
Raffeefitivefter,
= kletstante.
Raffeelltaffe, W. ; :toff, M. ; =trontinet, =
koffiellkopje; -pot (of -kan); -trommel (em
koffie to branden).
Raffeetairtfr4aft, in. = koffiehuis. ffafifee.-:
3eng, f. = koffiegoed.
Raffejw, = koffelne, grondstof in de koffie.
g affer, nt. u. —n, —it = Kaffer; beer,
onnoozele bloed, sul, sukkel.
f. = Kaffergand,
g arferlitanb, 1.;
-vrouw. raffrlfc4 = Kaffersch.
kooi, hok.
—e
m.
= kafier, ongeloovige.
Ra'fir, m.

Stalabrien.

Rattan, m. —(e), —e = kaftan, overkleed.
ffiitter, nt. u. f. (norbb.) — = kamertje,
kabinetje, hokje.
101 = kaal : onbehaard, zonder veeren, zonder
bladeren, zonder gewas enz.; zonder geld;
naakt, dor; faVe KuOliicte = nietszeggende,
kale uitvluchten; unb fcctf = flauw en laf;
f. unb fabf = naakt en kaal. na411)eit, in. =
kaalheid, naaktheid, dorheid, onbeduidendkaalhoofd,
heid, flauwheid. Rafillopf, m.
-kop.
=-- kaalhoofdig.
Sam, m. —(e) = kaam, schimmel (op bier,
azijn enz.). fc4n. = schimmelen,
kamen. fairutig = bekaamd, schimmelig.
I. Satin, zie Rabin.
II. ffa#rt, m. AtOne = roeiboot, bootje,
aak, schuitje. cro anpfita'4f raprre
n,.f. = bootjevaren,
nt
roeier.
spelevaren. n
= boottochtje, roeitochtje,
fabrt, :Oartie,
roeipartij.
= kaai, kade, wal.
m.
= kaik, Turksch
Ralf, Raiff, m.
vaartuigje.
= kaaiman, Z.-Am.
Reiman, m.
krokodil, alligator.
= Kaln. naittOmal, :seitten, T. =
ga'in,
KaInsteeken, -merk.
— = keizer.
gaff. (nailer). Refer, nt.
g eferabter, m. = keizerlijke adelaar.
gele
boterpeer.
gaffer:
g atiferbirne,
burg, tn.= keizerlijke burcht, keizersburcht.
keizerlijke garde. gait:
Raijergarbe,
= keizerlijke grafkelder.
fergruft,
ferbau, 1. = keizerlijk huis, keizerhuis.
g afferin, —, —nen = keizerin. gaffer:
frone, Yu. = keizerskroon, keizerlijke kroon.
Tai'ferfir# = keizerlijk. fafferto# = keizerloos. g ai'ferntantet, tn. = keizersmantel,
keizerlijke mantel, ulster.
; =frOtaMt,
ffai'ferlIreirk 1. ; : Cant,
:fotittitt, m. = keizerlfrijk; -zaal; -slag; -snede.
imperiaal, groot-romein.
gallerfrl)rift,
keizerlijke rezidentie.
gafferfith nt.
fertee, In. = keizerthee. ffailertunt, f. =
keizerschap, keizerrijk.
neferlititet , m.; :tuabt, in. = keizersgitel;
-keus.
= keizerlijke waardigheid.
gaisfertniirbe,
zie *Waif.
lajotie'ren, fcWr). (f).)=- cajoleeren, liefkoozen,
vleien.
—n = kajuit, hut; auit net:
ffaiiete,
= hofmeester.
iitte. g aiiiWberlvaiter,
= kakatoe.
d a'fabu, m.
cacao.
ara'o, tn. —W
; :Oftanaung,
g ata'oll flaunt, nt. ;
= cacaollboom, -boon; -plan:fdjote,
tage; -schillen.
faletn, 1*. . (4.) = kakelen.
u. —en, —en = kakkerlak ;
ffreferfat m.
albino.
g atobit'nton, = booze geest. gafograpbie',
—, —(e)n = kakographie, 't schrijven met
fouten; geschreven stuk met veel fouten.
g arolibonte, —(e)n = kakophonie,
wanklank, wanluidendheid.
teen = cactus.
af'00, in.
Sat. (Ratettber).
= kalebas.
fictlabarfe, g atebaffe, in. --,
= Calabrier.
--n,
atabrele,
brefer, — = (een snort) hoed.
fatabre'fifc4 = Calabrisch. g ata'brien, f. =
Calabrie.
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natatttitiit',
—, —en = calamiteit, ramp.
natan'ber, m.
— = mangel; koornworm.
.Witmer, nt. — = flauwe woordspeling,
calembour. falauertt, Wu. (b.) = flauwe
woordspelingen maken.
ffatb, f. —(e), Rather = kalf; onnoozel, onbezonnen jong mensch, sul; bei einem A.
in bie Vlitgen Scbtagen = iems. wrevel opwekken; mit frembent Rabe
= met
een antlers kalf ploegen; bad gotbene an=
beten = het gouden kalf aanbidden. fai'ben,
fM tv. (.) = kalven. ffiit'bertiraten, zie AaM=
braten. ittherei', iv. —, —en = kinderachtigheid, dartelheid, gekheid.
gefrafe, 1.; :magen, m. = kalfsilomloop; -maag (-leb).
failie(r)n, fcWv. (b.) = dartelen,
grappen maken, uitgelaten, baldadig zijn;
braken.
1. = kalfsvel; trommel; bem S.
fotgen = aum
fcbtniiren = soldaat worden.
= kalfslivleesch,
ftatbi llftetiA
; :Leber,
-1e(d)er.
fatirfebertt = kalfsle(d)eren.
=
RaiiWIIauge, 1.; zbratert,
:Dri0e,
kalfs oog; -vleesch; -bouillon.
:fop f,
=
aefriife, 1.; fettle,
kalfsilomloop, -bout (of schenkel); -kop.
= kalfs 11 lever;
; mtitr4,
ftaftW II lep er,
-zwezerik.
StaWlitertet, = voet kalfsvleesch.
atbatt'ttett, $t. = ingewanden, darmen,
[pens.
= kalebas.
natebarfe,
nalebo'nien, f. = Caledonia. Rafebo'nier,
tn. = Caledonier. fatebo'ttifft = Caledonisch.
nateiboffolr, f —(eA —e = kaleidoscoop.
kaleidoscopisch, bont.
fateibtiffo'Offr4
kalkoen, kalkoensche
faiefutlifdier
haan.
—
kalender, almanak;
ffaten'ber, m.
macbeit = verstrooid zijn, zitten peinzen,
sullen.
—n = kales.
nate'fe4e, in.
natfattor, in. ..to'ren; (aucb natfarter)=
stoker; pluimstrijker; verklikker; druktemaker, bemoeial.
fatfalern, fcbin. (tj.) = kalfateren, breeuwen.
= kali, potasch.
1.
nati'ber, f. — = kaliber, binnenwijdte
v. geschut, grootte v. d. kogels; soort, slag.
nali'fierbo4rer, in. = geschutboor.
maig = volgens kaliber. fatibrie'ren, 1cbin.
(b.) kalibreeren, de behoorlijke wijdte geven.
atir, In. —en, —en = kalif. ftatifar, 1.
--e
kalifaat.
= Kalifornie. ffatiforinier,
naliforltiett,
in.
= Kaliforniêr. faliforltifrO =
Kalifornisch.
= kaliko, gedrukt katoen.
ffalifo,
ffaliunt, 1.
Ralf, m. —(eA --e
kalk; getiffcbter, unge=
tiifcbter
= gebluschte, ongebluschte kalk.
ffatrattftriM, m.
bepleistering, laag kalk.
ftaffant', in. —en, — en = kalkant, orgeltrapper.
faff'artig = kalkachtig. nattliettfurf,
=
bepleistering , bera ping.
naff'bret, in. = kalkbeslag.
afflireatter,
m. = kalkbrander. natt'brettitcrei,
=
kalkbranderij , -oven.
Si affibruck lit. ; ,brii4e, in. ;
=
kalk groeve ; -melk (-water) ; -aarde.
=
aff'llfelfen, in.; zgettirge, 1.; =arttbe,
kalk II rots ; -gebergte ; -put.

fambieren.

faff'*titig = kalkhoudend. ffaff'bititte, iv. =
kalkoven, -branderij.
arfirOt = kalkachtig.
kalkeeren, doordrukfaffie'rett, fcbin. (tj.)
ken, aftrekken.
fat'fig = kalkhoudend, kalkig, kalkachtig.
naffi teite, tn. = kalktroffel. ffait'inateret,
= fresco-schildering.
:O en, in.; :Witt, m. =-ffatf'Ilmite4,
kalk II melk; -oven ; -steen.
m. = kalklideeltje,
f. ;
-bak.
= witkalk, kalkwater.
ffatfliittite,
; :fPat, m. = kalkiisintel;
Staff' Il flitter,
-spaat.
to'ren = calculateur,
ftaffittalor, m.
onderzoeker van berekeningen. fatfulie'rett,
icbin. (b.) = calculeeren, berekenen.
natfloaffer, 1. = kalkwater.
Ration/A', m. —en, —en = kalligraaf, schoonschrijver. RaftigraPb-le, —, —(e)/t =
kalligraphie. falliara'04ifc4 = kalligraphisch.
nalti'olcie, tn. = Kalliope, muze v. h. heldendicht.
—(e)l, —e = kalmink (wollen
ffattitattf',
stof).
— = droomer, boekennaltitiittsfer, m.
wurm, suffer, zemelknooper, pintheuker,
krenterig mensch. naintaufereii,
—,
—en = droomerij, sufferij; vrekkigheid.
fattnie'rett, Mile. (b.) = kalmeeren.
natittiiefen, $t. = Kalmukken.
actilttiO, m. — = kalmoes, maagwortel.
= kalomel, zoete kwik.
na'fomet, 1.
—(e)n = kalorie, warmteRatorie', in.
eenheid. natorimeler, 1. U. m. — =
kalorimeter, warmtemeter. fatu'rifit =
kalorisch.
nathtle, in. — , --n = kalotje, rond mutsje;
kogelkap.
m. = kolbak, huzarenmuts.
fait (fatter, ftitteft) = koud, koel, onverschillig,
ongevoelig, hard; f. macben = koud maken;
dooden, vermoorden; fatte Scbafe = koude
bier- of wijnsoep, koudschaal; fate kit* =
koude keuken, koude spijzen;
ftberfauft
mid) = ik ril, huiver, ik krijg een rilling;
mit fafteitt Cute = koelbloedig; einen f.
ftellen = iem. uit zijn brood stooten. raft':
blutig = koudbloedig; koel, ongevoelig,
koelbloedig. — = koudbloedigheid, onverschilligheid, onhartelijkheid.
niit'te, in. — = koude; koelheid, onverschilligheid, onhartelijkheid.
m. =
koudegraad. fcbin. (b.) = koud maken,
verkoelen, afkoelen. aftljeraig = koel, onhartelijk, ongevoelig, harteloos. fatrijiitlic4 =
koel-beleefd, koel-hoffelijk.
= koukoudschaal.
welijk, koel. ffait'fr4atc, ix).
= koude smid, koudsmid,
nattlAtttieb,
koperslager. Slatt'finn,
= koelheid, onverschilligheid, ongevoeligheid. nattivarfer:
eitattftalt,
= koud-water-geneesinrichting. naltivarferbeifittetbobe, tn. = koudwatergeneesmethode. ffaittuctf f erfur,
=
koudwaterkuur.
[ffatuPlie, iv. —, —en = slecht huis].
= Kalvarienberg, Golnattia'rientiern,
gotha.
athin', 2c., zie ffatbin. w.
nantarilla, zie &tutariaa.
namtrfc4e, zie Wantaicbe.
(f.) = wisselzaken drijven.
fauttite'rett,
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nam'brit, tn. — = kamerdoek, kamerijksch
--,
[doek.
nambitje,
= kombuis.
= kamee, in relief geffamee, hi. —,
sneden gesteente.
kameel,
(e)6, —e
flamed', name, 1.
kernel, domkop, os. nail-tab° tt, = kameelbok, antiloop-kameel. namerfiibrer, nt. =
kameeldrijver. mat) aar, 1. =kemelshaar;
geitenhaar. faritel'Oaren = kameelsharen,
kemelsharen. namel*nrift, m. mannelijk
kameel.
tiantelia, iv. —, —n = Camelia. nameliew,
borne, iv. = Dame met de Camelia's.
Sit ametott', m. —(e)6 = kamelot (een stof).
nantelliarber, nt. = kameelpardel, giraffe.
nantaftutte, iv. = wijfjeskameel. namet':
= kameeldrijver. Stantei3iege,
trether,
= kameelgeit, Angorageit; Lama.
= Muzen, zanggodinnen.
ftauteltett,
anterab', m. —en u. —(e)d, —en = kameraad. Rattterabjc4aft, in. = kameraadschap;
bentgenootschap. tanterab'fttaftfic4 kameraadschappelijk,
nanterallett, $f. = Cameralia, staatswetenschap. ftanterafift', nt. —en, —en = cameralist, staathuishoudkundige, oekonoom.
nantivie,—, —en = kamille. S amititett,
tee, ut. thee van kamille.
ftatttin', u. 1. —(e)6, —e = schoorsteen,
haard; am A. fiten = in 't hoekje van den
haard zitten. namin'auffat m. = schoorsteen(mantel)ornament. nantittifeger, m. =
schoorsteenveger.
; =gericit, 1. = haardil vuur ;
nautin' llfetter,
-stel (-garnituur).
ffautintoefiu0, f. = schoorsteenmantel.
= haardllijzer;
Rennin' II flitter, 1.; =Matte,
-plaat.
= schoorsteenpijp, -buis.
nantittiriibre,
= haard-, vuurscherm.
Rand-n*41m,
ftamittiteppiit, nt. = haardkleedje.
ffamifots, 1. —(e)6, —e = kamizool, wambuis.
Stamm, m. —(e)6, Aiintnte = kam (fur bie
ware, eine6 tt.abne6, eine6 Oebirge6, eine6
efute6); manen; baard (eine6 Mlififfef6); steel
(bet Zraube); affe6 fiber einen fcberettl= alles
over een kam scheren; bet. St. fcblvifft ifint =
hij steekt zijn kam op. rantm'artig = kamvormig, als een kam. natttm'bfirfte, iv. =
kamborstel. ffilutut'Mett, 1. —6, — = kamfcbio. (b.) = (wol) fijnmetje.
kammen, kaarden.
fcbiv. (f).) =
kammen.
am'nter, iv. —, —n = kamer (in alle bet.),
in 't bijz. kleine kamer, slaapkamer.
Stammer, nt. —6 — = kammer.
nattenteramt, = rekenkamer; kamer der
Domeinen; gemeentelijk beheer.
bote, m. = bode (bij de eerste, of tweede
kamer, enz.). niim'ateriten, f. —6, — =
kamertje. antuerbante, = dame van
gezelschap, kamenier. natitinterbiener,
kamerdienaar. niimuterer, iv. —, —en =
administrate der domeinen; financiekamer;
gemeentekas. ffifutmereligitt, f. = domeingoed; gemeentedomein. niimuterellaffe, iv. =gemeentekas. ft autitterei'bertuattung, iv. =
fmancieel beheer. niint'uterer, ut. —6, —
beheerder van de fmantien (van steden,
stichtingen); intendant; hof beamte; schatbekamenier.
waarder. naittInerfrau, iv.
ant'uterfriiufeitt, 1. = juffrouw v. gezelschap. flaunnergerictt, 1. = gerechtshof;

Stangtaniter.
kamergerecht. ffamlneraut, f. = domein.

ffam'inertyrr, nt. = kamerheer. [s amine:
rier', in. —6, --e = vorstelijk schatbewaarder].
fiam'nteriiiner, nt. = lijfjager; (iron.) beroepsratten- en muizenvanger. nainittter:
imtgfer, = kamenier, kamermeisje.
ftaininteriunfer, in. = kamerjonker, -heer.
nattt'itterriitAen, 1. = kamenier, kamermeisje. nantliteritter0t, m. = keizerlijk leifeigene. ffamittterfaial, ut. kamerlakei.
niiittlnertittg, m. = kamerdienaar; kameraar.
St aitentermeibMett, 1. = kamenier, kamermeisje, -juffrouw. am'merutagb, =
dienstmeisje. ffancittermufit, to. = kamermuziek. St catt'nter.lniifibent, m. = prezident
v. d. kamer. flatiCtiterrat, = raadsheer bij
de rekenkamer; (ook: Kammerrat als titel).
nantittterrittter, = lid v. het kamergerecht. nautliterton, m. = gewone, huistoon.
St anentertuc4, f. = kamerdoek, kamerijksch
doek. St antInerberbanbiung, iv. = kamerdebat; handelingen. nauritter3ofe, iv. =
kamenier.
tianunjett, 1. = manenvet. amm'futterat,
f. = kamfoedraal, -etui. antnt'gartt, 1. =
kamgaren. namin'tytar, f. = paardehaar,
kamhaar. nautuvrab, 1. = kamrad.
fitar4tet, = kametui. nattintltiier, 1. =
hals-, nekstuk (eine6 Ccbren). nantntIticiffe,
iv. = kamwol, fijnste kaardwol.

namiiitten, V., zie Stamenen,
(norbb.), —(e)6, AatnIn = (de) kamp,
St amp',

ingesloten stuk bouwland.
kampioen, held,
Starr' ie, m. —n, —n
strijder; (norbb.) beer (mannelijk zwijn).
actatt'Pet, m. (oberb.), Aiimpef = kammetje, kam. fantipein firlj, fcbhi. (b.) = kijven,
twisten.
—(e)6, AtitOfe = kamp, gevecht,
namPti,
worsteling;
bib auf6 Veffer = gevecht op
leven en dood; A. uttt6 Zafein = strijd om
't bestaan. Staintirbegierbe, = strijdlust.
fampfbegieria = strijdlustig. fautlebereit =
fen, fcbiv. (b.) = vechten,
strijdvaardig. fiintlr
strijden, worstelen; I. mit = strijden, worstolen met of tegen.
= kamfer.
ffamirfer, nt.
iintlYfer, tn. —6, — = strijder, vechter,
worstelaar, kampioen.
f. =
in.;
nom/31er II Daunt, m.;
kamferliboom; -azijn; -spiritus.
namPlerlIfiiure, m.; zniirittO, m. = kamferlizuur; -spiritus.
fantlefertig = strijdvaardig. nampf gefiiOrte,
:Rettoffe, m. = strijdgenoot. fantOrgeriiftet =
uitgerust (toegerust) tot den strijd, strijdvaardig. St ainle getiimmet, j. =
strijdgewoel. nainprbabit, m. = kemphaan,
vechtersbaars, haantje.
antletuft,
strijdlustig.
strijdlust. fauttfluitig
ffaittle 11010, tn.; m.; :rettt, 1.;
:rirOter, In. = kamplIplaats; -prijs; -recht
(-wet); -rechter.
ftantOrrok = strijdros. ffentoopiet, 1. =
kampspel, -strijd, tournooi. ittutlettnfiibig =
buiten staat om to strijden; einen f. macben
iem. buiten gevecht stellen.
ffant'poer, zie Aampfer.
fampie'rett, fcbiv. (b.) = kampeeren.
ffatittiAabaiten, $f. = Kamtsjadalen. Si amt.=
frbatla, 1. = Kamtsjatka.
ftaltaati, 1. = Kanaiin. (tattoo-tiller, in.
= Kanaiiniet.
—6,
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angeittit.

= rijlaars. nanoltentulfc4er, in. = kanonna'naba, f. = Canada. nana'bier, m. —b,
- = Canadees. fana'bifcti = Canadeesch.
wisscher. nattonier', in. --(eA —e = kanonRana', m. —(eA „nate = kanaal, gracht. nier, artillerist. fanunie'ren, fcbtu. (b.) =
Ranatifation', tn. —, —en = kanalizatie. kanonneeren.
tattatifie'rett, fcbin. (b.) = kanalizeeren.
nanottitar, —e = kanonikaat, domheersplaats. nano'nlitt4, in. —, ..fer = kanonananitter, zie Aanaaniter.
nicus, kanunnik, domheer, koorheer. Ranoni:
= kanapee.
naltalne, f.
nanatieniltlaum,
fation', tn. = kanonizatie, heiligverklaring.
:fanten, m.; :feft,
= kanariellboom, -zaad; -sek fano'nifc# = kanonisch, kerkelijk erkend;
:bullet,
(-wijn); -(vogel).
volgens den kanon. tanonlfte'rett, fcbtu. (b.) =
kanonizeeren, heiligverklaren, in den kanon
fana'rifcbe ac 'nfern = Canarische eilanden.
= knaster(tabak), kanaster. opnemen. Ranottiffin, iv. —, —nen = kanoRanalter,
flattba're, Yu. = gebitstang; einen auf nikes, domjuffer, stichtsdame. nanonift', in.
A. reiten = iem. in 't verhoor nemen, zeggen
waar 't op staat.

en, —en = kanonist, leeraar van 't kerkrecht.

= (politieke) tinnegieter.
naninegiefgr,
nannegieterel', in. = (politieke) tinnegieterij. fan'negieffern,
(f)) = aan pol.
tinnegieterij doen.
tannelle'ren, fcbtu. (ti.) = canneleeren, uitgraven, uithollen. Rannelie'rung, tn. —,
—en = cannelure, gootvormige groef.
= deksel van een kan.
Ran'nenbedet,
Ran'ttengiefgr, nt. = tingieter. rawnen:
welfe = bij de kan, bij kannen.
Rannibale, ut. —n, —n = kannibaal, menscheneter, wreedaard. ranniba'tifit = kannibaalsch, wreed, woest, duivelsch.
= kano, licht bootje.
Ra'noe, 1.
I. na'non, —(e) ka'non, regel,
richtsnoer, model; kerkwet; heiligenlijst;
keur; ka'non (een fugaachtig muziekstuk,
kettingzang).
II. Ra'non,
= canon (een soort dikke
drukletter).
anottaln, tn. —n = kanonnade. nano'ne,
—n = kanon, stuk, geschut; rijlaars;
kolomkachel; utter ber (alter) = beneden
kritiek, slecht. Ratto'nettboot, f. = kanonneerboot. nanoinenbonner, Itt. = kanongebulder. nano'nenfieber, f. = kanonnenkoorts.
anoltenfutter, f. = kanonnenvleesch. Ref:
no'nengiefgrei, kanongieterij. Rano':
'tenant, f. = kanonmetaal, -spijs. ftanolten:
fund, ID. = kanonskogel. nano'nentattf,
lit. = loop van een kanon. nanoltenfIttag,
in. = een soort huls. Rano'nenfrimfOuefte,
kanonschotsafstand. Rattoltenftiefel,

(ti.) kantonneeren, de kantonnementen laten
betrekken. nantottiesrung, in. — = kantonneering. Rantonnentent' (spr.: ma), f.
kantonnement.
Wren = cantor, voorzanger;
Ran'tor, nt.
ook titel van een volksonderwijzer. nantorats,
f.
— = cantoraat, ambt van cantor.
Rantorei', tn. —. —en = cantorswoning.
= kantsjoe, korte
nant'fr4u, nt.
lederen zweep (Russ.).
Ra'nu, zie Ranoe.
—n = kansel, preekstoel,
Ran'3et, tn.
leerstoel.
Ran'3eIllberebfantreit, tn.; :betrartjtung, tn.=
kansel welsprekendheid ; -rede.
Ratt'3ethedet, nt. = klankbord.
= kanselredeRan'vtlIretnter, m.; :ton,
naar; -stijl (-toon).
RangeV, tn. —, —en = kanselarij, kanselij,
griffie. Ranateirantt, f. = kantoor van de
kanselarij. Ratt3tetbeautter, in. = ambtenaar
van de kanselarij, a. ter griffie. Ramtei'bote,
= bode van de kanselarij. Ran3tel'biener,
tn. bediende, bode van de kanselarij.
namtei'birertor, tn. = hoofd van de kanselarij. Ramteil)errfrfvft, bureaukratie,
ambtenaarsheerschappij. nangeilipier, f. =
groot formaat schrijfpapier. Ratt3terrat, m. =
een titel van een griffier. Rangterfr9relber,
= klerk bij de griffie. Ratt3let'frOrift,
= kanselarijschrift, -hand. natt3telifefre:
tar, m. = secretaris van de griffie. Rana:
teillegel, in. = kanselarijzegel. natt3tei'itit,

[Ran'bet, tn. —, —en = kan, goot].
Rantaibrien, f. = Cantabrie.
—n = kantate, zangstuk.
— = kandelaber, kroon. nantale,
Ranbeta'ber,
= kandijsuiker.
Ran'te, in. —n = kant, hoek, rand, zijde,
nan'belptcfer,
Ranbibat', tn. —en, --en = kandidaat, aspi- boord, zoom; [kant(werk)]; auf bie bobe A.
rant. nanbiba'tenlifte, tn. = kandidatenlijst, tegen = op zij leggen, besparen. nan'tet, f.
voordracht. Ranbibatur', —, —en = — = vierkantig liniaal, karlet. fan'tetn,
kandidatuur. fanbibie'ren, fcbtu. (b.) = zich fcWro. (b.) = linieeren; kantelen, wenden.
kandidaat stellen, solliciteeren.
faniten, fcbtu. (b.) = kanten, kantig behoufanbie'rett, fcbin. (b.) = versuikeren, candeeren. wen; kantelen.
= kandij(suiker).
Ran'biO3uder),
ftan'tenfteib, :tuck zie Spi4enfteib 2C.
—(e) = kaneel.
Slane(e)V,
Rantlytien, in. = kanthaak, balkhaak, zethaak; beim A. Paden = vastgrijpen.
— = kanevas, stramien.
Ra'neba, in.
—e
u.
=
kangoeroe.
= kantharide, spaanniini gurut),
nantlytri'be, tn. —,
sche vlieg.
nattitt', —(e)i;, —e = konijnenbont.
(ten, f.
—
konijn.
— = Kantiaan, volgeling
Rantia'ner, tn.
naninAettlibau, in.; :berg, in.; :felt, f. = van Kant.
konijnenilhol; -hok (-berg); -vel.
fan'tig = kantig, met scherpe kanten, hoekig.
—n = cantilene, zangstukje.
Stanin'Mettilgarten, nt. (od. :get'ege, f.); nantitelte,
:faftett, tn. :thiefet, f. = konijnenlifokkerij; ffantfts te (spr.: tielje), —, —it = cantille
-hok; -fret.
(gedraaid gaud- of zilverdraad).
= kanker; spin, spinneweb. Ranti'ne,
—n = kantine; veldflesch;
Ranter, nt.
flesschenkelder.
Ran'tta, f. = Cannae.
— = kannetje. nan'tte, in. nan'tifeb = van Kant, Kantiaansch.
ftiittn'Men, f.
- —n = kan, pot, kruik;
tief in bie A. ftanton', nt. —e u. = kanton, distrikt.
guden = to diep in 't glaasje kijken.
fantonat', = kantonaal. fantonie'rett, fcbtu.
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nt. = kanselarijstijl. ffaitateilborft aitb od. tothete.,), neusleer, punt (be?, Ecbub6); jebein
..:twrftetier, nt. = hoofd van de kanselarij.
9'larren gefiifft feine = iedere gek heeft zijn
ettit3ler, ut. —,e,, = kanselier. anAtift', gebrek; gfeicbe 93riiber, gfeicbe Aappen = gem. —en, --en = schrijver, ambtenaar bij de
lijke monniken, gelijke kappen.
griffie.
faOlien, fdjtu. (b.) = (ame) kappen, toppen,
—n = canzone, lied.
eamolte, Yu.
uitdunnen ; (ben daft, bad Knfertau) kap= kaoline, porceleinaarde.
naottif, f.
pen, doorhakken; (ben ,abn) snijden.
flap. (Rapitat).
ea/Oettiitantel, m. = kapmantel, cape.
= kaap, voorgebergte. eaplIer, zie Raper (I.).
a0, f. —(e), —e u.
= kapabel, instaat.
St
— = kabuiskool; kropkool,
eaplie0, nt.
—(eA —e = kapoen.
It al) amt.',
sluitkool.
ft 0mA-tat', Yu. —, =en = capaciteit.
= kapoen.
ealgrkiitt,
ft al) eltan', zie Aapfatt.
= kepi, muts, pet, solda1.
—n = kapel: (kleine kerk, ffaWilleibe, = knotwilg. [tenpet.
ea0elle,
muziekvereeniging, orkest); smeltkroes.
eaW3autit, m. = neuspranger, -nijper; teeatlettliteifter, m. = kapelmeester.
gel met neusband en scherp gebit.
I. ea'Per, Yu.
—n = trapper (ingelegde eatiriole,
—, —n = kapriool, luchtsprong,
bloesemknop van den kapperboom in Z.-Eur.). bokkesprong.
— = kaper, vrijbuiter, zee- aPri3le'ren fifj auf ettu. = eigenzinnig bij
ea'Per, m.
roover, zeeschuimer; kaper(schip).
iets blijven.
ett'Oerbrief, tn. = kaperbrief, -patent. ea: ea4rfet, tn. —n = omhulsel, doosje, foeperei', tn. —, —en = kaperij, vrijbuiterij, draal, huls, zaaddoos, capsule. faVfetartig,
zeeroof. ralvertt, fc4tu. (b.) = (weg)kapen,
folefig = zaaddoosvormig. fa4'feltra,.
wegpakken.
ett = zaaddoosdragend.
ett'Pern brii4e (od. Jauce),
hi. = Kaapstad.
eaVitabt,
4traitrO, m.=
kapper saus ; -struik.
= verstrikkend, netelig, lastig; fap,
ea'Oetiitner, zie (11.1etinger.
tiiife arage
strikvraag. faPtibie'rett, fcblv.
fattie'ren , 1c4tv. (t).) = begrijpen, vatten, (b.) voor zich innemen, winnen.
snappen.
= Capuaan.
apualter, nt.
= capillair vat, haarvat.
ea0111ar'oefiit
alnity = kapot, stuk, bedorven; dood.
= capillariteit.
—n = kap, capuchon. ettOtt:
ea4ittiaritat',
fett4u'3e, tv.
Nitta' = kapitaal, voornaam, aanzienlijk,
—n = capucinade, capucijner
3ina'be, tn.
voortreffelijk, hoofd... ffapitaf', 1.
—e preek, onbeduidend gebabbel. nontener,
.. lien = kapitaal, hoofdsom;
— = Capucijner.
auk etiu. nt.
1tbfagett = kapitaal, voordeel uit lets slaan.
ealmrtteril itufter, 1. ;m.; ,orben,
eaOttal', 1.
—e u. —er = kapiteel (kop at. ; :Orebigt, iv. = Capucijner klooster ;
van een zuil).
-monnik; -orde ; -preek.
apitat'antage, = plaatsing van kapitaal, ealrhiein, m. = kaapwijn.
kapitaalbelegging. ffaOltat ife4ler, = hoofd- ear, T.
— = bergkloof, ketel.
fout, -gebrek. tapitatifie'ren, i'Mtv. (b.) =
— = karabijn, buks.
arabilter, tn.
kapitalizeeren. RaPitatift', In. —en, —en = narabilter j bafen, m.; :fc4u4, nt. karabijnilkapitalist.
haak; -schoen.
naPitallerf, m. = uitstekende, goeie ketel. earabitrier (spr. ..njee), nt.
= kafapitat' toff = stapelgek. ffaintatifpat m. = rabinier.
karaf.
kapitale, kostelijke grap. RaIntat'berbreMett, earaffe, tu.
—n
= kapitale misdaad.
arat'ben, V. = Karathen.
—n =
—(eA —e = kapitein, scheeps- earaiithota'ge (spr.: ..laazje), tn.
kapitein.
karambolage; botsing. farambolie'reit,
= kapittel, hoofdstuk; (b.) = karamboleeren; botsen. ffarautboti=
RaPilet, 1.
= karambolpartij.
domkapittel; einem ba,6 (ein)
feint = iem. Oartie,
de les lezen. fcbiv. (ti.) = kapitte- ettraiitelle, tn. —, —n = caramel.
len, de les lezen. Tapileffeft = bijbelvast, carat', f. —(e)d, —e = karaat. narat'netui*,
tekstvast.
1. = karaat-, goud-, markgewicht. fara'tig =
karaats.
RaPiteit', zie Ra.Vitat.
RaPita, 1. —(e) = Kapitool. faliitoWnifft = earawfite,
—, —en = een soort karper,
kapitolinisch, kapitolijnsch.
corassijn.
f.
—n = karveel, Sp. zeil(buricb.) hoofd.
narabelle, iv.
eaPitufant', m. —en, —en = capitulant (iem. schip.
—n = karavaan. earn=
die zich tot langdurigen dienst verbindt). naratualte, iv.
— en = karavanOftutari, m. —(e* —e = kapitulant, ka- luattferat', .. ferei',
pittelheer. napitutation', tu. —, —en = ea- sera (openbare herberg voor karavanen).
—n = karwats. farbat'z
pitulatie, overgave; verbintenis,
arbat'fc0e,
ren, ittiv. (b.) = capituleeren, zich overge- fdyn, fcblv. (b.) = karwatsen, zweepen.
ven, onderhandelen ; zich verbinden (tot langen earbol'fiture, Yu. = carbolzuur.
karbonade.
—n
diensttijd).
earbotta'be, tu.
AaPtiine = kapelaan.
eartiona'rf, zie f arbonart.
St (Wan', m.
apti're = stuk, to gronde, dood, kapot.
earbonat', 1. —(e)d, —e = carbonaat, koolzuur
Staptaitebiltelyett, f. = kapothoedje, kapotje.
zout. farbonffie'ren, fcbi-u. (b.) = carbonizeeren, laten verkolen.
RaPPaboliett, f. = Cappadocia.
— = karbonkel, bloed= kapje, mutsje, kaiippltett, 1.
arbitiviet,
lotje.
zweer, pestkool, negenoog.
— = karreman , tattier,
= kapje, mutsje, pet; eitrAer, nt.
e, lu. --,
voermap.
(mantel)kap; helm, kolfkap (eine? Zertiftierx
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kaarde, wolkam;
narblit'ir4e, iv. —, —It
roskam. farbiit'frbett, fcbtn. (b.) = kaarden;
= wolroskammen. ftarbat'fc4er, in.
= kaardedistel,
—,
kaarder. narbe,
kaarden.
weversdistel. far'ben, jAin. (t).)
= kaardedistel.
nar'benbiftef,
narbinali , m. „nate = kardinaal.
narbinal'Ounft, m. = hoofdpunt, kardinaal
punt. narbittaf4'ut, nt. = kardinaalshoed.
narbinallugenb, in. = hoofddeugd.
nal'aabf, nt. = hoofdgetal, grondgetal.
fraut, f . = cardobenictenkruid,
narbobenirten
gezegende distel, geneesplant.
arett3i, in. — = strafvasten.
= caresseeren, lieffareffie'ren, fcOin.
koozen.
—e = bloemkool.
Rarflot., m.
nartretag, m.= Goede Vrijdag, Stille Vrijdag.
— = karbonkel, karnarfunlef, m.
fonkel, een roode edelsteen.
farg = karig, zuinig, schraaltjes, gierig,
vrekkig, taai; I. an torten = karig met
woorden.
ftargabeue, 2C., zie cc.rgabeur, w.
far'gen, fct)tu. (ti.) = zuinig, spaarzaam,
gierig zijn; mit env. f. = karig, zuinig met
jets omgaan. ftarglieit, in. — karigheid,
zuinigheid enz. fiirg'fi40 = karig, schraal,
sober, zuinig, gierig.
farie'ren, fcWv. (b.) = met ruiten beteekenen, ruiten.
aceriO, in. — = caries, beeneter.
—, —en = karikatuur.
Rarifatur'
narifatu'renlintafer, =3eic#ner, m. = karikatuur ll schilder,, -teekenaar,, karikaturist.
(0.) = karikeeren, karikafarifie'rett,
turizeeren.
farliW = carious, aangestoken.
kart, m. = Karel. cftart' th en, 1. = Kareltje.
ftarfin', nt. —(e)t, —e = carlijn, een zilveren
muntstukje, ook een goudstuk.
ftarlift', in. —en, —en = Karlist. narftfttirf)
Karlistisch.
— = Karmelieter
Ffarntefiler, m.
(monnik).
= karmozijn, roode kleurnarinefin', f.
(stof).
arntin', at. —(e) = karmijn, roode kleur(stof). narmin'farben = karmijnkleurig.
ttarnea, in. —(e),;, —e = karneool, sardussteen, bloedrood edelgesteente.
= karneval,
—e u.
arnebaf', m. —
vasten, vastelavond.
konijntje;
iver ift ba?,
—
narniclef,
K.? = wie is de beginner, de belhamel?
—e = kornis, kroonlijst.
narnieW, f,
narnibo'ren, zie f arniboren.
ftarn'ten, 1. = Karintie. narntitter, nt.
— = Karintier. niirtft(ner)ifr4 = Karintisch.
nairo, zie t arreau.
zie gartin.
Karolinen (oil.).
narrifilten,
atrafinger, 43t. = Karolingers. na'rolitt=
= Karolingisch. farolig nifc# = Karolinisch.
karos, staatsiekoets.
—n
naroffe, in.
—n = gele peen, wortel;
arot'te, iv.
kroot; karot (van tabak).
= Karpathen.
ftarOa'tben,
= karper. ftarlYfenteilt
ftarlrfen, nt.
= iem.
nt. = karpervijver; ber ,ectit int
die wat levee in de brouwerij maakt.
flarra'rififier 91tarinur = Carrarisch mariner.

artoffelbrei.

— = karretje. ft/w i re, to.
ftarrItett,
—n = handkar, kruiwagen. Star'ren, in.
= kar. far'ren, fcbin. (1).) = kruien,
karren, een kar trekker of duweii. ftarrett:
lemoen, boom. ffarrengauf,
gabef, in.
nt. = karrepaard. ftar frengefangner, =-dwangarbeider, iem. die tot den kruiwagen
veroordeeld is. ftar'renfAieber, in. = kruier.
= dwangarbeid.
nar'renftrafe,
Rarriole, tn. —n = carriole, Licht rijtuigje,
postwagen, -kar.
kruier, koopman met
—
niirr'ner,
een handwagen, voerman.
narrona'be, tn. —, —n = scheepskanon,
carronade.
—e = greep, houweel met
ftarfr, in.
= houwen,
twee tanden. farltett, 1cOin.
omhakken, omgraven.
kartets.
—n
= schrootbuks.
fMenbiirPfe,
= kartetsvuur. ftartiit'fstenz
fr4enfetter,
faften, in. = kardoesdoos, -koker.
:f(tufi, in.; Jpiegef,
nartiit'fitenlifngef,
= kartetsIlkogel, -schot; -schijf.
25ponder, kartouw.
--n
ftarfau'ne, tu.
—n = Kartuizerklooster.
nartan'fe,
— Kartuizer(monnik).
ftartaus fer, nt.
Kartuizerklooster.
Sfartitujerffofter, f.
kaart; biljet; Karten
—n
narite, tv.
fPiefen = kaartspelen; Me Karten milcOen,
geben, abgeben = de kaarten wasschen
schudden, geven, afnemen of coupeeren ; bie
Karten fct)tagett, tegen = (de) kaart leggen;
einem in bie tarten feben od. gucten = iem.
in de kaart kijken; bie Karten auf ben Zi1c0
tegen =: open kaart spelen.
artelf', 1. —(eA —e kartel, uitdaging per
kaartje; verdrag, overeenkomst; handelscombinatie. nartelflAiff, 1. = kartelschip,
parlementair vaartuig.
Rartefirtriiger, = brenger van 't kartel.
farten, jAin. (ti.) = kaarten, kaartspelen;
etin. t. = iets inrichten, aanleggen. ftariten:
pop, figuur op de kaart. frarlett:
bifb, 1.
Watt, f. =kaarteblad, kaart. narlettfabrif,
= kaartenfabriek. ftar itengebeit, 1. =
kaartgeven.
Rartetilloetb, 1.; :4auL kaarten geld; -huis.
narlenfunfte, tn. = kunstjes met de kaarten.
ftar'tenfiinftler, in. = goochelaar (met de
= kunstje,
kaarten). ftaritenfunftftfict,
toer met de kaarten.
nar'teniluta*r, in.; :papier, f.; :Oreffe,
kaartenjjfabrikant; - papier; - pers.
in.
:Wet, f.; :fPlefer,
ftariteniliAliigerin,
kaartlllegster; -spel; -speler.
In.
ftarlenitantitt, = stok, stok- of koopkaarten. ftarlenftempet, in, = kaartjesstempel. natteniverf, f. = kaartwerk, atlas.
nars temeicOner, in. = kaartenteekenaar,
cartograaf.
narteifa'ner, in. = Cartesiaan, volgeling v. Descartes. ftartefi'aniffter _Teufel
od. ZaucOer = Cortesiaansch duikertje.
Karthager. Startf)a':
StartOa'ner, in.
gifrb = Karthaagsch.
nartijaule, 2C., zie nartaufe ic.
nartorfel, —n = aardappel; hartoffetn
Nontur, in ber ScOate = aardappelen
in ber,
in de schil.
ftartoffetilbau, :brannttuein, tn.; :brei,
nt. = aardappellibouw, -brandewijn; -brij
(purée).
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,:fetb, I. = aardappe111nartoffell ernte,
oogst; -veld (-land).
artoffeitafer, nt. = coloradokever.
nartorfetilflOyben, 1. ; :franfbeit,
=tu=
dien, m. = aardappel kroketje ; -ziekte ; -kook.
tn.;
artuffetil ntebt, 1. ; :suffer, m. ;
= aardappel meel ; -kook ; -salade ;
41/00C,
-soep.
ftartograPb', m. —en, —en = cartograaf,
landkaartenteekenaar.ftArtograpbte', =
cartographie. fartogralibifcb = cartografisch.
ft artonf, = karton, bordpapier.
kartonnen doos. fartunie'ren, icWv. (b.) =
kartonneeren, in licht karton inbinden.far:
naazje).
-- n =
fimna'ne (spr.:
[kartonnage.
artuifebe, zie artouct)e.
= caroussel;
—e
ft aruffetr, 1.
draaimolen.
= Stille week.
arlumbe,
—,
= Karyatide, vrouwetq artjattbe,
lijke figuur als zuil.
— kerker, gevangenis
ftar'aer, in. it.
(vooral school- en universiteitsgevangenis).
ftet, zie Wire.
afrOnir, 1. = Kasjmir. aftirtnirturij, 1. =
sjaal.
o'a'f e, — = kaas; Scineiiier =
Zwitsersche kaas; ein Aerfcben brei A. fjodj =
een dreumes, een peuter. fiVfeartiq = kaasachtig, kaasvormig. naifeforin, iv. = kaasvorm. falefOrmig = kaasvormig.
1. ; iv.; jammer, In.;
:-. 11u4eit, in. = kaasilhuis ; -hut (op de Alpen);
-kamer; -koek.
= een acme
itiefeteutiten, 1.: ein crrine
slokker.
nafeini, I. —(e) = caseIne, kaasstof.
—, —n = kazuifel, misgewaad.
ffalef,
= kaaswinkel.
niiffetaben,
—n = kazemat.
Rafentatle, Iv.
ii'fenteffer, nt. kaasmes, lomp m. feefett,
kazen, kaas maken; kaas worden,
rctiv.
stremmen.
—n = kazerne. afer'nen,
afer'ne, iv.
bienft, nt. = kazernedienst. nafer'n(en)40f,
= binnenplaats van de kazerne.
= kaasstof, caseIne. faffirbt =
fliilejtoff,
kaasachtig. Wig = kaashoudend, met kaas.
—e = kazimier (een wolfi'a'fimir, in.
len stof); Kazimier (eigennaam).
= cazino, lokaal voor
1.
ft
partijen.
—, —n = cascade, waterval.
ftaRa'be,
= helm.
—e u.
ffaMett', f.
= Kaspar, Kasper, Jasper.
nalVer,
= Jan Klaassen. alPerte:
nalVerfe,
tigater, 1. = poppekast.
nalPifrW Meer = Kaspische zee.
fz arfa, — = kassa; per A. = contant.
flarfaburb, 1. = kasboek. narfaorei . , nt. =
contante prijs.
affation', iv. —, —en = cassatie, vernietiging (van een vonnis); ontzetting (uit een
ambt). najjation'nefult, 1. = voorziening
in cassatie, indiening v. een verzoek om cassatie. Raffattin-W4of, = hof van cassatie.
(oaffa'babrot, I. = cassavebrood, maniokbrood.
naffe, —, —n = kas; bureau, loket; ziekenbus, -fonds; A. ina*n = de kas opmaken;
bei A. rein = bij kas zijn. naffenabfelfinfi,
tn. = 't opmaken v. d. kas. naffenar3t, =
busdokter, fondsdokter. aff enb eantter, in. =
ontvanger, kassier, kashouder. nar fentie:
VAN GELDEREN Duitsch Woordenboek. I.
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ftanb, in. = kasstaat, bedrag in de kas.
naffentilltet, 1. = bankbiljet.
affettbote,
:biener, = looper. Raffenbefert, =
te-kort in de kas, deficit. Ft affentitebfta41,
in. = kasdiefstal. ffarfenfilbrer, m. = kashouder, penningmeester. affenfitein, tn. =
bankbiljet, muntbiljet. affenftur3, =
recette, ontvangst. naffentuart, nt. = penningmeester, kassier.
—, —it = kastrol, casserol,
ffafferoile,
groote pan.
= kassette. faffettiert' =
--,
ftaffet'te,
met kassetten, met vakken of vakwerk.
— = kassia, een specerijplant.
ftaffia,
— = geschrift, brief.
ftaffi'ber, nt.
ffarfie, zie Slaffia.
—e, zie Aaffierer.
Raffieri, nt.
raffite'ren, lA iv. (t).) = casseeren : (een vonnis)
vernietigen; (uit een ambt) ontzetten.
— = kassier, kashouder.
affie'rer, nt.
affierung, iv., zie Aar ration.
ftbaefeflidn)P. eta, 1- . = Kassiopeia (een sterrennaffona'be, iv. — = meel- of keukensuiker.
najtalifste tuede = Kastalische bron, dichterbron.
—n = kastanje; fiir einen
Slafta'nte,
bie Aaftanien au,?, bent etter
nienalfee, iv. = kastanjelaan. raftwnicitz
Braun = kastanjebruin.
— = kastje, kasje, kassette,
ffiift'rOen, 1.
[kistje.
erfte, iv. —, --n = kaste, stand.
kastijden, tuchtigen.
faftei'en, jArti. (b.)
kastijding, tuch—, —en
naftet'ung,
tiging.
naftelV, 1. —(e)a, —e = fort, burcht, citadel,
versterking. Raftettan s , nt. —(e), —e =
kastelein, slotvoogd; huismeester.
fialiten, — (u. Stiiften) = kast, kist,
koffer; (brieven)bus; gevangenis; kas (invatting voor edelsteenen); [kas, koornzolder].
:berrfrbaft, Yu. = kaste ceften II gel%
geest; -heerschappij.
[flajtenaint, 1. = beheer van den kloostervoorraad, kantoor voor de ontvangsten in
klooster of heerlijkheid.]
a'ftenmadjer, in.
— kastenmaker, koffermaker. [ffallen:
boot, = kloostervoogd, rentmeester, thesaurier v. een kloosterj.
= Kastiliaan.
aftitia'ner, nt.
fia'nifr4 = Kastiliaansch.
=
Kastilie.
= ontvanger,
ffaft'ner,
rentmeester.
kastoor, bever(bont).
ffallor,
= kastoren hoed.
ffaiftorbut,
ajtrat', In. — e n, —en =c acsatsrtaraatt, i ge .e eftdreinee:
tration', --, —en =
naf
ren, fobiv. (f).) = castreeren, versnijden.
toevalligheid,
—, —en
flafttatitati,
cazualiteit.
—e = kazuaris.
najuar,
Slaquiff, In. —en, —en = cazifist, een godgeleerde van een bijz. richting. afuti ftit, to. =
cazdistiek. fafui'jtiftt = cazuIstisch. ftaigut4,
= cazus, geval, naamval.
= naamvalsuitgang.
enbunn,
—e = katafalk, lijkstoel.
tiatafatti,
—41 = katakombe, onderftatafonti be,
aardsche gang met graven.
ftatatetifie', = katalepsie, zinvang, verstijving, verdooving, krampberoerte. tats:
101144 = kataleptisch.
20
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—e = catalogus. tatato=
natatug',
gifte'ren, fcbtv. (b.) = catalogizeeren.
natalo snien, 1. = Catalonia. fatato'nIfM =
Catalonisch.
nten, —ta = kataplasma,
nataOleOlua,
omslag, pleister.
nataPutt', m. —(eA —e; ffatalnifte, to.
katapult, werpmachine.
—n
I. nataratt', —(eA —e = cataract, waterval.
II. nataret(e), — = katarakt, grauwe staar.
natant'', at. —(e* —e = katarrhe, ziekelijke slijmafzondering, verkoudheid, zinking.
fatarrbaliiM = katarrhaal.
— = kadaster; in ben
natalter, nt. u. f.
eintragen = kadastreeren.
—n = katastrophe, ramp,
nataftro'04e, to.
ontknooping; beslissende wending, keerpunt.
—n = (norbb.) boeren-arbeidersRate,
woning.
nateMele, iv. —n = Katecheze, katechezatie, godsdienstonderwijs. natertyt', m. —en,
—en = katecheet, katechizeermeester. Sate:
— = katechetika, leer van de
Mettf,
katecheze. fatectelifit = katechetisch, vraagskatechizatie.
gewijs. nater4ifavtiow, to. —
tateMifie'rett, fcbiv. (b.) = katechizeeren.
naterbOi ntu,..men = katechismus,
leerboek in vragen en antwoorden.
sjoe), f.
= katsjoe,
nateitti' (spr.:
samentrekkend middel.
nateMintien', m. —en, —en = katechumeen,
geloofsleerling, katechezant.
nategorte', —(e)n kategorie, algemeen begrip, soort, Masse. tatego'rifst =
kategorisch, bepaald, beslissend.
— = kater; haarpijn, kattena'ter, tn.
righeid; einen S. baben = katterig zijn; einen
tjaben = gewetenswroeging
morafifcben
(over lichtzinnige handelingen) hebben.
natlyirrna, ftatbarilte = Katharina. ffiittrf.
Kaatje.
Men, na'Oe, Rattly
katheder, leer—
natbes ber, m. u. 1.
stoel, redenaarsgestoelte.
nattie'berIlfrmiatWmu, m.; :tueWeit, =
kathederilsocialisme; -wijsheid (of professorale w.).
—n = kathedraal, hoofdnat4ebra'le, iv.
kerk, bisschoppelijke of domkerk.
natbele, Vv. —, --n = rechthoekszijde ; loodlijn.
natin'ter, m. = katheter, urineafvoerbuis.
Rat/Wit', m. —en, —en = katholiek. rat40r..:
lif t = katholiek. ffatbottrin, in. —, —nen =
katholieke vrouw. natipt13-Wntu4, nt. =
katholicisme.
fattlina'ritM Catilinarisch, (als) van Catilina.
— = (norbb.) boerenarbeider,
kilter, nt.
bewoner van een kleine boerenwoning.
fato'nifit = Catonisch, van Cato, streng.
= Kattegat.
nartegat, 1.
—e = katoen ; gebrucfter k. =
nattun', m.
gedrukt k., sits.
= katoen11nattun'llbruder, m.; :fabric,
drukker; -fabriek.
filth/lien =katoenen.ffattun'teiniumtb, Vv.=
katoenen stollen.
fatl'batgen fief), fcblu. (b.) (wart: gefatbafgt)
plukharen, kibbelen. ffairbainerei,
—en = vechtpartij, kloppartij, kibbelarij.
tairtnitletti, fcit). (b.) = veel komplimenten, strijkages maken.
f.
— = katje. nat'3e,
—n = kat, goes;
valschaard; gordelbeurs, geldriem; ber k. bie

taufteute.

Scbeffe anbangen = de kat de bel aandoen;
er gebt um bie Sacbe tjerum, ivie bie t. um
ben Orei = hij draait er omheen, hij zeurt
en treuzelt; be0 ift fiir bie = dat helpt
niets, beteekent niets, is niemendal waard,
verloren moeite; bad tragt bie k. auf bent
Scbtvanae fort = dat is bedroefd weinig; bie
mauft tins = de zaak loopt verkeerd;
dat hindert
bc0 macbt ber S. (einen $ucref
niet; bie neunicbivan3ige = de kat met
negen staarten d. i. geesel, karwats, waarmee
vroeger de matrozen afgestraft werden. tat':
3euartia = katachtig, als een kat, valsch.
naraenauge, f. = kattenoog; doove netel,
katoog (een edelgesteente). tat'3enduata =
= snor,
met kattenoogen. nat'aenbart,
snorrebaard. ftat'3enbutfet, m. = katterug,
macben = strijkages
kromme rug; einen
maken, pluimstrijken, flikflooien. nat'vtige:
f. = kattengemauw. nativitatimmer,
nt. = mica. nat'3entotb, = kattegoud,
gele mica. fat3engrau = katgrijs. ffat'Aen:
jautier, nt. = katterigheid, haarpijn. nett':
3enr0pf, m. kattekop, domkop ; klein kanon.
:Ofote, tn.; =fitett,
=
nati3enlImufir,
katte II muziek ; -poot ; -vrees.
= kattell:fitber,
nat'aenflfMtuan3,
staart; -zilver (witte mica).
S3at'3etti4rinia, m. = kleine afstand, kattesprong; ift nur ein = 't is maar een
paar stappen. nat'3entifc4, m. = afzonderlijk
tafeltje (in een hoek).
tati'berti, fcbiv. (b.) = kolderen, koeteren,
koeterwalen; (oberb.) sjacheren, woekeren.
fau'bertuelfrt) = koeterwaalsch, bargoensch.
—n = hut, kooi.
nau'e, Vv.
fcbtv. (b.) = kauwen; an ben W.iigefn
t.
op de nagels kauwen.
tau'ern (f 1M), fobtv. (b.) = hurken, op de
hurken zitten, gaan zitten.
—(e), kaufe = koop, inkoop, aannauf,
koop; handel, zaak; einen
abfcbfieten =
een koop sluiten; bad muf man mit in ben
nebmen = dat moet men op den koop toe
nemen, dat is nu eenmaal zoo; mit in ben A.
geben = op den koop toe geven; er op toe
geven; feicbten kauf babonfontnten er
goed(koop) afkomen, zonder kleerscheuren er
afkomen; [R. nub 2auf = de dagelijksche
prijs, de gewone gang van zaken]. ftauran::
fMtaa, in. = schatting, waardeering; aanplakbiljet van een verkooping. naufbrief,
nt. = koopkontrakt. taiffen, fcbtv. (b.) =
koopen; (beim Zoininolpief) koopen, eten;
roa faufe icb mir bafilr? = wat heb ik daariem. zeggen, waar 't op
aan? ficb einen f.
— = kooper, klant,
staat. nairfer, nt.
aankooper. ffauffaimr, nt.
— = koopvaarder (man en schip). ffauffaigtei', Yu.
koopvaardij.
—
natiffaigteilftotte,
1. = koopvaardij vloot ; -schip.
auffrau, ty . = koopvrouw, handelaarster,,
winkelierster. nauraetb, 1. = inkoopgeld.
ftatiraefMCift, f. = koop, handel. Staufigut,
1. = koopwaar. naufbatte, = verkoophuis, -lokaal, bazar, magazijn. nauffinbet,
= koophandel. Ratirtiau, 1. = magazijn,
entrepOt, verkooplokaal. ffaurberr, m. =
koopman, groothandelaar. natirtarte, =
koopkaart (fin kartenfpief). nauffuntraft,
tit = koopkontrakt. nauftabett, nt. =
winkel, magazijn. ffaufteute, $f. = koop-
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lieden, -lui. fiittflist) = to koop; omkoopbaar,
veil; f. an fi gt bringen = door koop verkrijgen. niittrtirWeit,
— = veilheid,
omkoopbaarheid. naufluft,
—
kooplust. fattfluftig
kooplustig, koopgraag.
ffeturmann, m. = koopman, handelaar, winkelier, kruidenier. rattrutentitifai
handels
koopmans ...; faufinannif*r Stit =
koopmans-, handelsstijl. ncturittannfr4aft,
= koopmansschap; koophandel.
RattfutanttiSlIbietter, m.; :gut, f. =handels llbediende; -waar.
ffattrittattnOttttge, m. = winkelbediende,
-jongen. nattrutanntaben, m. = winkel,
magazijn. ffaurntannOtanb, m. = koopmansstand, handelsstand. ftaufintannftare,
= koop-, handelswaar.
Sii' anf'4ire-W, In. = koopprijs. ftaufrecbt, 1. =
recht van in- en verkoop. ffauffitiltino, =
koopprijs; handgeld, godspenning.
nattrIlfutttnte, iv.; Alertrag,
= koopilsom;
-kontrakt.
ffattrAetter,
= aanplakbiljet van een verkooping; koopbrief.
471aulamm, m. = bijl.
= Kaukazie. Staufalier,
aufaifien,
— = Kaukazier. naltra'fifc4 = Kaukazisch.
nt. = pos, post, een soort
fratttliarfrO,
stekelbaars, ook groot- of dikkop. ffautifroftt,
= donderpad,
,:clitatI0e, iv., :.-Pubbe,
kikkervischje.
farm = nauwelijks, ternauwernood, net,
bijna niet; f. geniigenb = maar even voldoende; er ivirb f. tint = ik denk niet,
dat hij 't doet; icb gtaube f. = ik geloof haast
van niet, ik zou 't niet denken.
natti llutitter, 1.; :iittOret, nt. =kauwilmiddel;
-spier.
frau'pe, iv. —, —n = heuvel; bosje.
fattfitr = cauzaal, oorzakelijk. ffaufatitiit',
= cauzaliteit, oorzakelijkheid. S aufar:
itegtO, :3ufaittmenang, m. = cauzaal
of oorzakelijk verband.

ratt'fr4er, zie foi*r.
— = kaustika, inbranding; etsnattifiii,
kunst. rattiftifM
kaustisch, inbrandend,

bijtend, scherp; hekelend.
naulatiai, nt. = kauw-, pruimtabak.
—, —n = kuil, gat.
ftaule,
—, —en = cautela, voorzichtigSauter',
heidsmaatregel.
ffattterifation', iv. —, —en = kauterizatie;
't branden bij operatics. faulerifieren, fcbiu.
(b.) = kauterizeeren.
naution', iv. —, —en = cautie, (waar)borg,
zekerheid, garantie, onderpand; gegen K. =
onder cautie. ffaution•S'fittitute, = waarborgsom.
f.
kaoetsjoek.
ffaut'fitttf, in.
ffau3, —(eA Aattae = steenuil, katuil,
nachtuil; zonderling, rare snaak, klant (ein
atter, ebrticber, feiner, furiofer, tuftiger, narri=
fcber, reicber, fcbiturriger, ivunberti*r
— = uil.
--(eA —e = cavalier, ruiter,
ffattatier,
ridder, edelman, danser. fithatierintiif,04 =
ridderlijk, beleefd, galant. ftabalfa'be,
—,
—n = cavalcade, ruiterstoet. nabatterie', iv.
—(e)n = cavalerie, ruiterij.
offiger,
= officier bij de cavalerie, cavalerieofficier.
in. —en, —en =
cavalerist.

—n = cavatine, lied.
nabati'tte, to.
ffabent', tn. —en, —en = borg.
nal:liar,
—(e)=-kaviaar.actitlistrbrijtaien,
f. = broodje met kaviaar.

fabie'rert, fcbto. (b.) = caveeren, borg blijven.
m.

= (dieventaal) udder.

nattiltereii, iv. —, —en = vilderij.
natua-k, Rat/Jaffe,
.. affen,
affen =
(Turk.) kawas, lijfgardist, politieagent.

ffa3iire, m. —n, —n = kacike, stamhoofd v.

d. Indianen.
fteble, iv. —, —n = bijzit. ffetWe0e, to.
natuurlijke echt, concubinaat.
f. zie
Rebfe.
feet = vermetel, koen, stout; vrijpostig, driest,
brutaal. ffedVit, — = vermetelheid,
stoutheid, driestheid, vrijpostigheid. realist) =
vermetel, stout, koen, driest.
[ffee, f. —0, —e = gletscher.]
ffe'llet, tn.
— = kegel; lettersoort, corpus;
fcbieben od. 1Pieteit = kegelen; abgeftumpfter
• = afgeknotte kegel; mit Ainb unb
met 't heele gezin; er bat weber Kinb nod)
• = hij heeft kind noch kraai.
=
ffe'getlIcte4fe,
=auffetier, nt.; =balm,
kegel 11 as ; -jongen ; -baan.
iv. = kegelliplank,
1.;
-vlak.
fe'gerfOrntig = kegelvormig.
ffeigetlI geth, f .m.; =fttget, to.
kegel II geld; -jongen ; -bal.
ffeigefIllinie,
=mantel, nt.= kegellisnede,
-mantel.
fe'netn, fAiv. (b.) = kegelen.
Re'getlIPartie, M.; r.fMietier (od.;f0ieter), nt.;
= kegellipartij; -aar; -snede.
:fitntitt,
f. = kege l liffe'getlIfMnittlinie, kv.;
snede; -spel.
in.
=
afgeknotte
kegel.
ffe'gefftittttpf,
— = kegelaar.
fferiler,
fteptInumtatie,
= keelletter. ffet-)tibectet,
in. = keeldeksel. ffetrte, iv. —,
= keel,
hals, strot; groef, sleuf, gootje; einem bait
Meffer an bie
feten = iem. het mes op de
keel zetten; bie unrecbte = de verkeerde
keel. retrien, fcbiv. (J.) = (eine ,'Saute) groeven, uithollen; (einen at fA) kelen, dooden.
ReOrropf, nt. = strottenhoofd, larynx. ne01'.;
roPfen4iinbung, to. = ontsteking van het
strottenhoofd, laryngitis. nOtifoOffitivinb:
= luchtpijpstering, laryngophtisis.
furOt,
= keelspiegel, larynfteWitoPffpieger,
goscoop. nefillaut, nt. = keelklank.
lei fte, iv. —, —n = holle lijst, tolaan. ffeirtung,
• —, —en = groef, sleuf, goot, cannelure.
den slag beet
friegen
ftefir, iv.: bie
krijgen; een zaak goed aanpakken.
laatste wilde dans op een
ffettr'IttO, tn. —
feest, vroolijk slot, slotpret; ben macben
de laatste zijn (die weggaat); alles schoon
vegen. ffebribefett, nt. = bezem, stoffer.
ffeOr'biirfte,
= stoffer. fteO're,
hoek (einer Strai3e).
fetrren, fcbiv. (f,.) = kelen, vegen, schoonmaken ; keeren, omkeeren, wenden, toekeeren;
jeber febre bon feiner Stiir = laat ieder voor
zijn eigen zaken zorgen; neue Oefen f. gut =
nieuwe bezems vegen schoon; einem ben
Cicfeit f. = iem. den rug toedraaien; cafe
Zinge aunt beften f. = alles ten goede keeren;
r. (f.) = omkeeren, terugkeeren; in ficb f. =tot zich zelf inkeeren; in ficb gefebrt = in zich
zelf gekeerd; ficb an einen od. etiva,?, f. = zich
20*

Aelner.

308

8'erterlinft.

aan iem. of lets storen. t-TO'ver, tit.
—
=
fet, in. = forma-wissel. nerfertuirt,
veger, schoonmaker.
tn. f. —(e) = waard in een wijnkelder, kastelein.
veegsel, vuilnis, opveegsel.
= kelder(woning).
tuotinung,
— = kellner, jan; kelderekrirOtIlfak 1.; :*tufett, nt.; :thinfei, tn. = nefilter, m.
vuilnisbak; - hoop; - hoek.
meester.
—, —nen = keilnerin,
ft Or'reint, m. keerrijm, refrein. ffe4rleite, vrouwelijke koffiehuisbediende.
= keerzijde, ommezijde.
Kelten.
netsten, q3t.
—n = wijnpers. neterbannt,
tebrt! = rechtsomkeert! f. matten = rechts- Steller,
omkeert maken, terugkeeren. ne4r'unt, m. = m. = boom v. d. wijnpers. neterer, iv. —t,
ommezien; fin
= in een ommezien. tam':
= wijnperser, druiventrapper. fterter:
= stoffer, 0/110, = wijnpershuis. netlerto4n, m. =
inn = beurtelings. nekrIttifri),
belasting voor het gebruik van de wijnpers.
veger, plumeau.
nt. —n, —n = [aas, kreng], gemeene fteternteifter, m. = opzichter bij 't wijnkerel, schooier, ellendeling.
person. fellerit, fcbib. (b.) = wijnpersen.
—n = gevangenis, hok, krot, nerterverbt, = recht om een wijnpers to
itch*, ie.
kot. rchtett, zie feucben.
houden. nerterfuein, m. = geperste wijn.
= fertifcti = keltisch.
teilen, ft. (b.) (feife, fiff, gefiffen) od.
— = kijver, ffew(e)nale,
kijven, schelden. ne-rfer, nt.
—, —11 = kemenade, klein
schreeuwer.
particulier vertrek, kabinet.
Wit, in. —(e).e.5), —e = wig, wigge, keg(ge); fennliar = kenbaar, herkenbaar, duidelijk.
(bliksem)straal, (-)schicht; sluitsteen; auf einen
feninen, unr. (b.) (-HO fannte; fenn[e]te; ge=
proben tto gebiirt ein prober A. = ruwheid fannt) = kennen, bekend zijn met; icb fettne
moet met ruwheid bejegend worden, hard ibn bent %amen nacb = ik ken hem _van naam;
tegen hard. Wile = slaag, stokslagen.
idj fenne bicb nicbt metjr = ik herken je niet
fie-in, 1. = wiggebeen. teiiten, fcbto. (b.) =
meer; idj feline ibn in, unb ctiOlvenbig = ik
inslaan, indrijven (met een wig); ranselen;
ken hem door en door; er fennt ficb nicbt bet
= hij is to trotsch, dat hij kijkt; er
probeeren te overreden, te lijmen.
fennt ficb niobt ben but = hij is buiten zich
— = ever(zwijn).
fietter, trt.
zelf van woede. ten'tten4tuert = waard ge—, —en = vecht-, kloppartij.
ft eiferei',
1. = kend to worden. newner, m. — =
felt'( D rmi g = wigvormig.
= japon met schuine kenner.
peluw. nettlfeib,
= spijkerschrift.
=
strook. fteittlitrift,
St eitiner (tune, ; Mitt, ; :ntiene,
kennersIloog, -blik; -gelaat.
f. = wigvormig of driehoekig stuk.
m. —e = kiem (eig. en fig.); fennt'tidj = kenbaar, herkenbaar; blijkbaar.
leime treiben = ontkiemen, kiemen, uitnettntlicOteit, — kenbaarheid, kenloopen. neintibtd&oen, f. = kiemblaasje. merkende eigenschappen. ffenntItit4,
= kennis, bewustzijn, bekendheid;
tei'nten, fobiu. (fj.) = kiemen, ontkiemen,
kundigheid, kunde; icb babe et au feiner
uitloopen, uitkomen, ontspruiten, zich ont= kiembaar, in staat
wikkelen.
gebracbt, od. idj babe ibn babon in St.
om te ontkiemen, levensvatbaar.
gefett = ik heb 't to zijner kennis gebracht of ik hob hem daarmee in kennis gezaadhulsel, zaadhuisje. fteitit'utottat,
nt. = germinal, maand van de ontkieming. steld; feine ftenntniffe flub Bering = zijn kundigheden zijn goring. fettnt'tti4arnt = arm
= ontkiemtijd.
fteim'Aelt,
kin (feine, Fein) = pen; feiner = geen een, aan kennis, onwetend. fiennt'nWna4me,
to. = kennisneming. fetutriti4reis4 = rijk
(e)) bon beiben
niemand; feiner (.. e,
aan kennis, zeer kundig, knap. nen'nung,
geen van beiden; icb babe (einen (.. e,
ik heb er geen. feiltertei = geenerlei, geen iv. — herkenningsteeken om den ouderenkel(e). tei ftterfeit4 = geenerzijds, van dom (van een paard) to weten. nettitivitten,
niemand. tchte0a1W = in geen geval, vol- f. = kenteeken, kenmerk, herkenningsteeken.
strekt niet. feiliefteg4 = geenszins, vol- fenit'aeic4nett, fittb. (fj.) = kenteekenen,
strekt niet. feittintat = geenmaal, geen en- kenmerken, karakterizeeren, merken.
kele maal.
neitlerijateit, = kenterhaak. reitlern,
—e = kelk, beker.
Irbil:). (b.) = kenteren, op den leant leggen,
WIC
kantelen; omslaan, kenteren, kapseizen.
ctrtig = kelkvormig.
— = kelderstellage (voor
f.; =Num, to.; =bead, = ftent'ner,
kelk Ilblad, -bloem ; -deksel (-schoteltje, hostiebiervaten).
schoteltje).
ffe'per, zie
Keplersch, van Kepler.
tel0fOrntig = kelkvormig. netc4'gla0, 1. = teplertige4
kelkglas, roemer. netc41)iiite, tn. = kelkera'mit, to. — ceramiek, keramiek, pothulsel; foedraal v. d. avondmaalsbeker, kelk- tebakkerskunst.
—It = kerf, keep, insnijding.
foedraal. tetrOu4 = kelkloos. Si elttluit,
tv.
f. = kelkdoekje (v. d. miskelk),
= kervel.
er'bet, nt.
—n
=
troffel,
truweel;
lepel,
Wu.
(f,.)
= kerven, inkepen, in—,
fer'ben,
kale,
scheplepel; bortieb nebtnen wit bent loot bie
snijden. RertYipt3, f., Fftocil = kerfstok
giebt = voor lief nemen wat de pot schaft. (-hout); er bat biet auf bent = hij heeft
— = kelder. netleraffei,
heel wat op zijn kerfstok; ba?, tout icb bin auf
m.
fcbneiben = dat zul je me betalen; teir
to. = keldermot, pissebed. to. —,
—en = wijnkelder, drankkelder, schenkkamer.
filbren Fein St. = wij nemen 't niet zoo nauw.
nerterlifettiter, f.; :nefMok f.; 4iate4, m. = ft erblAnitt, m. = kerfsnede, houtsnijden.
fterivtierMen, f. = gekorven diertje, insekt.
kelder II venster ; - verdieping ; - ingang.
—e=rnsekt, gekorven diertje.
kefterllto^j, f.; =tuft, W.; itteifter, m.; :raum, kerf, nt.
— = kerker, kot, cachot.
nt. = kelderligat; - lucht; - ineester, -ruimte.
fterfer, m.
= keldermot. Sterteriveck.
fferlertictit, = gevangenschap, opsluiting.
ftel'ieritOtttie,
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Rer'rermeifter, nt. = kerkermeester, cipier.
= kerkerstraf.
Rerleritrafe,
--e = kerel, vent; ein claimer
fterf, nt.
= een kranige kerel. fterf'dytt, f.
— = kereltje, vent je.
.fterItte4, m. - = kermes, een soort
schildluis.
Rent, m. --e = kern; pit (ben COft,
Wilffen, Ourfeit); steen (ben Airicben, u. a);
korrel; merg (be?, olaW; hart (in Salat= unb
Robtfi*fen); kern, pit, inwendig goede, keur,
= de verborgen
hoofdzaak; bed $ttbM
hoofdzaak, het fijne van de zaak. Rent'at0=
kernachtige uitdrukking. Rent'::
bruit, et.
= op pitten van steenbrattuttoeitt,
vruchten getrokken brandewijn. fern'bratt
in-braaf. ter'nett, fobtu. (b.) = doppen, bolsteren, pellen; (aucb = buttern). nent'etbfe,
to. doperwt. fernlaut = door en door rot.
fentleft = in-stevig, van een uiterst sterk
gestel. fertefrifeft = in-frisch; kersversch.
ftern'tntrW, pitvrucht, steenvrucht.
Rern'ge4iiitie, 1. = klokkenhuis. fernige:
futtb = in-gezond, door-en-door-gezond, zoo
gezond als een visch. fent'fiaft = Oink,
stevig, krachtig, pittig, kernachtig. Rem':
baftigfeit, = kernachtigheid, stevigheid,
kracht. Rent:0013, = hard bout, best hout.
fetitig = vol pitten; pittig, kernachtig,
krachtig. nernlittg, m. —e uit een
pit, uit zaad gekweekt boompje. fertt'W =
zonder pitten; zonder pit, krachteloos. ftern':
menfit, m. Oink man, iem. waar pit in
zit. Rern'obft, = pitvruchten. RerniPunft,
in. = hoofdpunt. ffernIttatten, m. = kernschaduw. Rentifituff, nt. = kernschot (dat
juist 't midden raakt). fternifprarite, tn. =krachtige, pittige taal. nerttlpruc4, nt. =-kernspreuk. .ffern'ita0f, nt. = best staal.
nerniftautut, m. = gezonde stam; uit zaad
gekweekte stam. fferni truOpen, $f. =keurtroepen, keurbende. ftern'itictre, = fijne,
uitgelezen waar. Rentlooffe, Yu. = fijne,
beste wol.
—n = kaars. fer'3engerabe =
Rer13e,
kaarsrecht.
m. = kaarsen II Reri3ettlIgiefier, m.;
maker; -koopman.
fer'3ett1jeff = kaarshel, met kaarsen verlicht.
ffer'aenteuitter, nt. = kandelaar. ffer'3en:
Hitt, 1. = kaarslicht. fier'vitmaiter, m.
kaarsenmaker. ner'3enfriiellt, m. = schijnsel
van de kaars, kaarslicht. fferipitituntmet,
nt. = eindje kaars. ner'3etttniner, m. =
kaarsendrager (in her aircbe). ffer'3ettfueW,
= Vrouwendag, Maria-Lichtmis. fteriptt-,
nt. = kaarsenmaker, -trekker.
fie4, zie tee d .
— = (een soort) vischnet.
RelcOer, m.
neffel, — ketel; bekken, bassin
(eine Stiringbrunnen); kom, keteldal; hol,
leger, kuil (bed Uitbe). ferfefttrautt =
koperkleurig. fleffetfang, m. = waterproef
(een soort godsgericht). nerfelfilder, m. =
ketellapper, -boeter, koperslager; babbelaar.
feffeffizirmig = ketelvormig. fterfeigeftelf,
T. = onderstel voor een ketel. nefletgettliiibe,
f. = koepelgewelf. fterfetbaren, m. = potof schoorsteenhaak. fferfetiagen, f. = een
soort klopjacht, waarbij het wild in een besloten ruimte gedreven wordt. Rerfelfauf,
tn. = loop van een mortier. nerfefforib f.
gat voor de visch (in een vijver). fferfefuta,

Aide.

Mei!, in. = ketelmaker. ferfeht, fcbtu. (fj.) =
(ben 3obett) omwroeten, uitwroeten; omslaan
(bout 2Binbe); fidj f. = den vorm van een
ketel aannemen. iterfelpattfe, = keteltrom. tterfeffttutieb, m. = ketelmaker,
-lapper. Reffetfteitt, m. = ketelsteen. Ref:
feltreiben, 1., zie Reffeljagen. ffetter,
— = ketellapper.
—n = (iiibb.) kastanje.]
[ffe'ffe,
— = kettinkje. ffetle,
RettAnt,
= keten, ketting; (bon 3lttliten) slinger ;
dekameter; vlucht, zwerm (ben Nebbilbitern);
reeks, aaneenschakeling; bie auf3ieben =
den ketting scheren (beim Seber). Retlet,
- kettinkje. fet'teln, Tcbto. (l.) = met
een keten vastmaken. fetlett, icbiu. (b.) =
ketenen, boeien, binden.
jaben, m. =
nettenlIbrucii, tn.; =briiiie,
kettinglibreuk; -brug; -dread.
fertenfiirtnig = kettingvormig. ftetlengtieb,
= schakel, schalm.
tu.; =Itat)t, 110. =
Retlettilfmnb, m.;
kettingilhond, -kogel; -steek.
malienkolder.
ffetlettPatt3er, us.
=
:regef, to.; rteittt,
netlettlirer4nung,
ketting rekening ; -regel ; -rim.
=
etstettilting, m.; r.febtuf-i,
ketting II schakel; -sluitrede ; -steek.
ffetlenfirafe, tn. = kettingstraf. ffertenwerf,
= aaneenschakeling, samenkoppeling, ketting-, schakelwerk. neater, Rertettmariper,
= kettingmaker.
— = ketter. Retpreii,
fter3er,
, —en = ketterij. ffet'3ereifer, m. = jiver
tegen de ketters. nervrgericbt, f. = kettergericht, inquizitie. tiet'priyattit, f. = ketterhoofd. fet'3erifit = kettersch. ftet3erriMter,
- ketterrechter, inquiziteur. Ret'aerber:
= kettervervolging, -jacht.
foinung,
fteui c4e, zie keicbe.
teu'rbett, fcbtu. (b.) = hijgen, zwaar ademhalen; snuiven. neur4'0uften, nt. = kinkhoest.
feWern, icbtu. (b.) = (nurbb.) kruien (zand).
—C.:knots, knuppel; stamper
(eine Otiirier?,); bout; (kikker)billetje. feulett:-.
fi3rmiq = knotsvormig. fettlenfafpn = lam
in de lenden. m. = knotsslag.
ettlentriiger, nt. = knotsdrager.
neuler, zie Leiter.
= bovenste trias(laag).
ftett'Per, m.
reufit = kuisch, rein, eerbaar. ffeufiViteit,
— = kuischheid, reinheid, eerbaarheid.
ftnt, (fiinigticb).
(furer ,attb) = kortaf, zonder omslag.
f.
nOebis tie, m. —(n), —(n) = Khedive.
fen =
tat u.
n).
kibitka, licht rijtuig (Russ.).
icbto. (b.) = kijken,]
sisser, grauwe eewt.
ffi'Mererfife,
filtent, icbtu. (b.) = gichelen, giegelen,
goegelen.
—e
misstoot. fitrfett,
ftteN,
(fj.) = misstooten, missen.
—e= kievit; toekijker (beim
nt.
RatteniOet).
, 1. = kievitsjjei; -nest.
tt
f.; : ne
— = kaak, kakebeen,
I. Rieler, in.
kinnebak.
nieler,
—,
=
wilde pijnboom.
II.
fiejern = van pijnboomhout. Stleiferntiof8,
T. = pijnboomhout. ffierfentloalb, = pijnbosch.
stoof.
—n
ffiC1C, tn.

it id.
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ftiet, m. —(eA —e = schacht (eitterHeber),
pen; kiel, schip. Helen, fa)tu. (b.) = veeren
krijgen, met veeren voorzien; (ein Scbiff) van
een kiel voorzien.
ftieler, in. — Kieler, Kielenaar, Kielsch.
fierfOrmig = kielvormig. tierWert, Wu.
(b.) = kielhalen; 't schip omleggen, op zij
leggen. ftlei'froPf, m. = iem. met een kropgezwel; mismaakt kind. ftiefir4ter, m. =
ffierraitnt, nt. = ruim (van een
= kiel- of ankerrecht,
schip). nieVrer4t,
-geld. ffielle4itiein, =fittuinne, la. =
zaadhout, kolsem, tegenkiel. ffietliberAttg,
in. = valsche kiel. ffielltiaffer, f. = kielwater, -zog.
flie'nte, iv. —, —n = kieuw.
ffielt, at. —(e) = harsachtig hout, naaldhout.
= pijn-, denneappel. ffiewr.
ffien'apfef,
fadei, tn. = harsfakkel. =
pijnboom. nien'Oar3, 1. = pijnhars. ffien*,13,
f. = harsachtig hout, naaldhout. Rettig =
harsachtig, harshoudend.
1. = pijnolie. nien'rut m. = rookzwart, zwartsel.
= pijnspaan, harsspaan.
ftien't0an,
= draagkorf.
ffielle, iv. —,
al0, in. —0 = kiezel, grint, pyriet; geld,
splint. fie'artig = kiezelachtig, steenachtig.
ffiefet, - = kiezelsteen, kiezelsteentje, kei, vuursteen, [hagelkorrel, -steen].
fieletartig = kiezelachtig, steenachtig.
= kiezelaarde. ffieleinur,
=
felerbe,
bergmeel. fiejefilart = zoo hard als een kei.
[fiejetn, fcbiv. (b.) = hagelen; tollen].
[fie'fen, ft. (b.) (icb fiefe; for od. fiefte; geforen
od. gefieft) = kiezen].
= kiezel-, steenachtige grond.
ffie'erbe,
= grint-, zandgroeve.
ttiO'grube,
grunb, m. = steenachtige grond.
Rejig = kiezelig, steenachtig, vol grint.
ftie'fattb, tn. =kiezelzand. ftiWiueg, nt. =
begrint pad, grintweg.
—, —n = korf, mand; poes.
tite'3e,
= haan; bad A. = 't kuffiferifi',
keleku.
ic*. (b.) = killen, brassen (in den
wind).
f.
flit.
itilogramm,
f. = kilogram. ffilograntnt(m)eter, in. U.
u. f. =
= kilogrammeter. Stilonteter,
kilometer.
—e; ftlit'gang, in. = nachStitt,
telijk bezoek.
ftint'ut(e), iv. — = honintm, m.
rizon, kim, gezichteinder.
fiint'ute, iv. —, —n keep, inkeping, insnijding; rand, gergel. fintInen, febni. (b.) =
gergelen, kepen, inkepen.
ftinb, f. —er = kind; bon an =
van jongs af; bad S. beim recbten %amen
nennen = 't kind bij zijn naam noemen; man
er ift = hoe zijn card
1-00 Oeift0
en denkwijze is; bad A. mit bent l8abe
fcbiitten = het goede met het kwade weg=
werpen; gebrannt0 A. fcbeut badFeuer
e
een ezel stoot zich geen tweemaal aan denzelfden steen; zie ook Regd. ninb'bett, =
kraam, kraambed. nittlYbetterin, tv. = kraam— = kindje.
vrouw.
f.
=
ffin'berlIbetuabranftaft, W.; =biattern,
kinder!! bewaarplaats; -pokken.
ftinberet, iv. —, —en = kinderachtigheid,
flauwiteit. nin'berfrau, = kindermeid,
-juffrouw, -juffer. ftin'berfreffer, tn. = boe-

nitutrette.

man, blauwbaard, bietebauw. attebergarten,
In. = bewaarschool; kinderspeelhuis.
= bewaarschoolhouderes.
bergiirtnerin,
nin'berfietb, f. = kindergeld (kost- en schoolgeld).
ffin'berligefirtte,
:ftapPer,
4-ranf=
= kinderil vertelling; -bel (rammetRit,
laar, rinkelbel); -ziekte.
= kinderleer, katechismus.
alit 'bettebre,
ffin'berte4rer, = lager onderwijzer; katechizeermeester. fin'bertelefit = heel gemakkelijk; ba,?, ift f. = dat kan een klein
kind.
:fieb, 1. = kinderilliefde,
ftin'berlItiebe,
-lied.
fin'berto
= kinderloos. ffin'bertofigfeit,
= kinderloosheid.
nin'berlintabr4en, f.; .,ntarrijett, f. = kinder11meisje; -sprookje.
ffinliermorb, m. = kindermoord; ber 8etb=
tebemitifcbe A. = de Bethlehemsche k.
ifin'berlInarr,
rotten, V . ; : Ooffen, V. =
kinder II gek ; -pokken ; -grappen (kinderachtigheden).
= kinderroof;
nin'berlIraub, in.; :fitrift,
-boek (-geschrift).
ftin'berfc0u4, m. = kinderschoen; er bat bie
Ainberfebube atOgetreten, atOgesogen, abgetre=
ten = hij is de kinderschoenen ontwassen,
heeft de kinderschoenen uitgetrokken.
1. = kinderspel, gekheid; kleinigheid, onbeduidendheid. nin'berftrent, =
kinderachtigheid, jongensstreek.
ffin'berlIftube, to.;
ztaufe,
=
kinder il kamer; -stoeltje; -loop.
= kindertrommel(tje).
nitt'bertrontutet,
= pleegvader. nin'Der:
ffin'berbater,
= kinderjuffrouw, -meisje,
Wiirterin,
-verpleegster.
ffin'ber111:0ifite, W.; =Weft, iv. = kinder llwasch (-goed); -wereld.
ffin'ber3elt, iv. = jeugd, kindsheid, kindertijd.
ffinteneug, f. = kindergoed, luiermand.
ftitti berpOt, = kinderopvoeding, paedagogie.
kinderleeftijd, jeugd, jeugffititi beMfter, f.
dige leeftijd. bon alit'babeinen an = van
kindsbeen af. 1. = kindskind,
kleinkind. ftin'beMetie, hr. = kinderliefde.
nitt'benij te, $1. = barensweeen.
einen an A. annebinen = iem. als
ftatt,
kindsdeel,
kind aannemen. ftin'be&eit, f.
-gedeelte.
ttinblieit, — = kindsheid, jeugd. fin'bifr4 =
kinderachtig; kindsch. fin'bifMerineife = als
een kind, kinderachtig. Unb i nd) = kinderlijk,
naief, onschuldig, onnoozel. ffinlYtfittelt,
iv. = kinderliefde, kinderlijke gehechtheid;
kinderlijkheid, nalveteit, onnoozelheid.
kindschap, 't kindzijn. ninV=
fr4aft, YU. = kinderdoop.
taufe,
ninemalif, iv. — = kinematics, bewegingleer. ninematograntnt', f. —e = kinematogram, bewegingsbeeld. ffinentato=
ra44' m. —en, —en = kinematograaf.
—(e)l, —e = kinetoscoop.
inettiffo0',
— = snuisterij, bagatel,
ffini fertityten,
aardigheid; kinderachtige uitvlucht.
nil-tit, 1. —(eA —e = kin. ftinns bacien, nt. =
kinnebak, kaak, kakebeen. ninnibarfen:
frantpf, m. = kaakkramp. ftinn'banb, =
kin-, keelband. ffinn'bart, m. = kinbaard.
kinkuiltje. flinn'rette,
ftinn'oriitnten, 1.

Alinutabe.
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iv. = kinketting, -ijzer. ftinu f tatle, tn. =
kinnebak, kaak. ainnirientett, m. = kinriem.
—e = kiosk.
nt.
— = gebakje, hoorntje.
aitYfel,
— = schommel, wip, balans; randje;
alr0e,
op 't randje staan, op
ftetjen
auf ber
't punt van (om)vallen staan, van te verongelukken, van bankroet te gaan. Wpm,
fcbtv. (b.) = omslaan, omwippen, (om)kantelen ;
doen omslaan, doen omkantelen; (geld)
snoeien; (tier) tikken; (mit bent Stubte) wippen. aip'per unbJpi3er = geldvervalscher,
—, —en = geldver-snoeier. allVerei t,
valsching, -snoeierij.
airM'borf, f. = kerkdorp. ftiote, —,
—n = kerk; kerkdienst; bie R. inn Zorfe
bteiben taffen = de kerk in 't midden laten,
den vrede trachten te bewaren; urns
Zorf tragen = onnoodigen omslag, omhaal
maken. ntrAenctbtafb m.=aflaat. ffivroen:
agenbe, tn. = rituaal.
ffirAenlliittefter, m.; :amt, T.; Atann, =
kerkilvoogd (ouderling); -ambt; -ban (excommunicatie).
ffirAenlIbecnitter, nt.; :bud), f.; :Intfie, =
kerk Ilbeambte ; -register ; -boete.
air'Menbietter, m. = kerkedienaar, sacristein.
:fenfter, f. =
air'oyenlIblenft, m.; :faOne,
kerk II dienst ; -vaan (of vaandel) ; -raam.
ffirltenljeft, f.; :ganger, nt.; :getiet, f. =
kerk feest ; -ganger; -gebed.
airltengeOett, f. = ('t) naar-de-kerk-gaan.
airltettligetb, f.; :getneinbe, W.; :Ionian:
frOaft, = kerkil geld (-inkomsten); -gemeente; -gemeenschap.
air'cljenljgerat, f.; , gefattg, :garbirwe,
10. = kerklIgereedschap, -gezang; -geschiedenis.
ftirAcull g efeti, f.; =4eifi g er, 111. ; =jar, =
kerkllwet; -heilige; -jaar.
airAettratettber, tn. = kerkkalender. air':
e9eniaffe, iv. = kerkekas.
atrItettiliottefte, tn.; :fomert, f. ;
iv. = kerk collecte ; -concert ; -leer.
f. = kerklicht; licht der kerk,
=
groot godgeleerde. ftiotenntau#,
= zoo
kerkmuis, -rat; (10) arm ivie eine
arm als een kerkrat, als Job.
= kerkmuziek. airItett:
air'rOettutittif,
orlyttuttg, = kerk(en)ordening, kerk(en)orde, kerkreglement, liturgie. ffircOmpa:
tron, m. = kerkpatroon. ffiriftenpolitir,
= kerkelijke politiek, atotentiotlitfc4
kerkelijk-politiek, politiek-kerkelijk.
air'd)enrat, m. = kerkeraad, consistorie;
lid van den kerkeraad.
= kerkllroof;
ffir'MenlIrattb, m.; :ref*,
-recht (canoniek r.)
firltenrerOttitO = kerkrechtelijk.
= leerairltenrec4011tebrer, :Orofeffor,
aar, professor in 't kerkrecht.
air'itenjlregiment, f. ; :fadje, tn.; :fanger,
nt. = kerkilregeering (hierarchie); -zaak;
-zanger.
airAettilfatung, tn.; :frijati, in. = kerkwet(-verordening); -schat.
ffirAettfitein, m. = uittreksel uit het kerkregister; bewijs van lidmaatschap.
airltettllfrimuct, m.; :fieget, f.; :Hartung,
= kerk lisieraad, -zegel; -scheuring (schisma).
kerkelijke staat.
airAettftaat, m.
m. = kerk Il belasair'etienlIfteuer, tn.;
ting; -stijl.

air'itenftott, tn. = armbus (in de kerk),
kerkbus.
ftirltettliftrafe, tn.; :ftreit,:ftutit, m. =
kerklistraf; -twist; -stoel (ooil: plaats in de
kerk).
ftir'rbettlItag, m.; 1.; :better, m. =
kerk vergadering (synode , concilie) ; -wezen ;
-vader.
ffir'enberbefferer, m. = kerkhervormer.
ffir'etjentlermbgett, f. = kerkelijk vermogen,
bezit.
ffir'diettlitierfammtttng, m.; :Witiaijoii, tn.
kerk II vergadering ; -vizitatie.
irA en II borftanb, M.; :borfteber, nt.;:tuereu,
f . = kerk llvoogdij (-voogd of -bestuur) ;
-voogd (of -meester); -wezen.
airAett113eitttng, iro.; :3ettet, m.; :3ut#t, tn. =
kerk II courant ; -briefje (of -rooster); -tucht.
aire4'llettle, Iv.; :gang, nt.; :4of, m. = kerkilnil; -gang; -hof.
— = kerkje. tirdj'tidj =
ffireWtein, f.
kerkelijk, kerksch. iv. = kerkelijkheid, vroomheid. ftirrWmeifter, nt. =
kerkmeester, -voogd. airrbItteffe, = kerkmis, kermis, dorpskermis. airrWner, m. —d,
= koster, kerkedienaar. f. =
kerspel, parochie. ffircWforettgei, m. =
diocees.
nirr#' II tiir, iv.; :turm, nt. = kerk II deur; -toren.
airOturmOotitii, iv. = kleinsteedschheid,
kleingeestigheid.
airr011tueg, m.; :tuei4e, Yu. = kerkllweg (of
-pad); -wilding.
airit'lveibfeft, f. = dorpskermis, kerkfeest.
ffir03eit, iv. = kerktijd.
—n, —n = Kirgies.
airgisfe,

nientet nirineffe, atrutle,

..meffen u. kirmfen = kermis.
fir're = tam, mak, gedwee, handelbaar,
onderworpen, gewillig; einen r. macben =
iem. gedwee maken, overreden; r. iverben =
tam worden, toegeven. firtren, fcbtu. (b.) =
tam maken, temmen, africhten, volgzaam
maken; lokken, aanhalen; kirren.
—e = kirsch, kerswater,
airfeP, m.
kersebrandewijn.
nirfst i II balm, m.; :beifgr, brannttvein,
nt. = kersellboom; -vink (dikbek); -brandewijn (kirsch).
air'fite, iv. —, —n = kers; mit groi3en serren
ift nicbt gut Rirfeben effen= met groote heeren
is het kwaad kersen eten. airfc4 sierit, m. =
kersepit.
ffirfMittitett, m. = kersetaart.
airforot = kersrood.
nt.; :ftiet, m.; :fuppe hi. =
kerse II sap; -steel ; -soep.
1
ffirfrO ' ll tuaffer, i . ; =3eit, iv. = kersenbrande
wijn (kirsch); -tijd.
fu
elt., =
f.
en,=1. —d, — =ftik lsesneinotjeer. auttairfni
ft—iffct_
overtrek, kussensloop.
— = kistje, kassette, kofalit't4ett, 1.
—n = kist, koffer; ding.
fertje.
Riltenbautut, nt. = kistdam. Rioter, m.
— = kistenmaker.
nitt, m. —(eA —e = kit, cement, lijm, stopverf, mastik.
— = kiel, buis, bloeze.
it'tet, m.
fitlett, fcbiv. (b.) = kitten, lijmen.
nitt'fur#4, nt. = steppenvos.
—e = jong ree. ftir3e, to. -,
nit f.
= sik, jonge geit.
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ftit'ael, = kitteling, krieuweling, prik- Munn (norbb.) = nauw, eng, dicht in elkaar,
geklemd, in de klem; verkleumd, verstijfd;
keling, streeling; jeukte, trek, lust; bet: ft.
fommt einen an, fticjt einen; bergebt einem = klam, vochtig. tannin,
, --en = (oberb.)
de lust bekruipt iem.; vergaat iem.; einem nauw dal. fitantinter, tu. = kram,
atOtreibeit = iem. den lust doen ver- haak; klem, nijper, klemhoutje; runbe, ecfige
ben
gaan. ffit'pl4uften, = krieuwelhoest. fttaminern = ronde, vierkante haakjes. flaw,
titVe)fig = kriebelig, gevoelig (voor kit- ntern, icbtn. (b.) = krammen, klemmen; ficb
f. = zich vastklemmen.
telen); netelig, lastig. fit'3eht, fcbtu. (tj.) =
kittelen, krieuwen, prikkelen, streelen, kit- niantotlen, tat. = puin van metselsteenen,
baksteenstukken.
telen. fiifj f. = zich kittelen, zich prettig
—n = klamp.
voelen, zich in stilte verheugen.
ftfant'pe, tu.
— = kittelaar.
nit/mold, f. =haakje, krammetje; einem ein
berfeten, anbiingen = iem. een poets
fiinftigen Zs'abr0.
bakken, een hak zetten, iem. bekladden.
f. I. = faiferticb
[rfatialtern, fcblv. (b.) = ranselen, met ru- Maim, m.
Mange = klank, geluid;
moer loopen, lawaai maken].
= met slaande trom; ofjne
mit Sang nub
fttab'be, = klad, kladschrift, -boek; Sang nub
aNieben = met stille trom verruwe schets, ontwerp, minuut. ffiabibenbuttl,
trekken ; einen guten baben, bon gutem
fttange fein = een goeden klank , naam hebben.
f. = kladboek.
flabberabatfer = krak! pats! at. = uit- ntangirboben, m.; :10re, tu. =klankilboden;
-leer.
barsting; Kladderadatsch (een satiriek tijdschrift). ftaffen, fcbtn. (tj.) = gapen, wijd ftanglo = klankloos. ftlanglofigfeit,
— = klankloosheid. ntang'-naMa4mung,
openstaan, gespleten zijn; ftaffenbe !untie =
tn. = klanknabootsing. flana'rebt, :bon =
gapende wonde.
flarten, fcbtu. (b.) = keffen, aanhoudend blaf- klankvol, -rijk, helder. ftiattg'ivort, f. =
(helder)klinkend woord.
fen, kletsen. ftlarfer, at. — = keffer,
blaffer, kletser, lasteraar.
tu. —n = klep (ether nafcbine.
—n = vadem, vaam.
ether atiite) ; klap, blad (6110 Zifcb0); bef; omffiatter, tn.
slag (ein0 ifttelb0) ; sleutel (ein0 Cfer0) ; vlieterip16,1. = vaamhout. flarterit, fcbtn. (b.) =
vademen, vamen, in vamen op elkaar leggen. genklap; klapvlies, zaadhulsel (ether $ftanae);
ahlei atiegen mit einer fcbtagen = twee vlieMarterfOer, m. = houtmeter.
gen in een klap slaan. flalypen, jAtu. (b.) =
fictrebar = waarover een aanklacht ingediend
kan worden; ffagbarer gaff = geval, dat tot klappen, kleppen, klapperen; slaan, kloppen;
een proces aanleiding kan geven; ettn. f.
bad fictOt nit* = dat klopt niet, dat komt
macben = iets voor 't gerecht brengen; f.
niet uit; Wenn 0 pm fommt= als 't ernst,
meenens wordt.
= klepvormig;
luerben = een aanklacht indienen. fficoe,
= weeklacht, klacht, jammerklacht, klapvliesvormig. ftlaP'Per, tu. —, =
—,
aanklacht, beschuldiging, proces;
klepper, klapper, ratel, rammelaar; klapfiber ettn.
od. einen filbren = over iets of iem. klagen;
spaan. babbelaar (an ether Viibte); castagnette.
erbeben = klagen, een beschuldiging infttaP'Perbein, 1.: reunb ft. = vriend Hein.
brengen; eine einreicben, anbringen, ein- flateperbiinit, :burr = zoo mager als een
geraamte, als een hout. nta4'per4o13, f. =
geben = een aanklacht indienen; eine t.
anbiingig macben = een proces, zaak aan- klepper, castagnette, klappertje. fia0Verig=
hangig maken; er ift mit feiner
abgetniefen rammelig, krakerig, broos, bros, zwak.
drijfjacht. nifty:
tuorben = zijn eisch is hem ontzegd. nitrite: ntalYPerianb,
= procesjager.
pertnann, m.: reunb = vriend Hein.
bulb,
nialy1ermatti,1. zieg3ta0ermaut. fflatrPer:
ictigeilfrau, tn.; :gebir4t, T.; qtefang, m. =
klaag II vrouw ; -gedicht ; -zang.
mii4fe, tn. = klappermolen. ftatqertt, fcbtu.
= reden tot klagen; grond (tj.) = klapperen, klapperen, rammelen;
flia'negrunb,
voor een aanklacht; klaaggrond. ntainetytio,
reclame maken; mit ben Zatern f. = laten
= klaag-, rouw- of sterfhuis.
rammelen, klinken. ffinpipern, f. = (het)
klapperen, geklepper;
gebiirt aum
ntet'aciaut, at.; f. = klaagtoon; -lied.
drukte maken behoort er nu eenmaal
tfaigen, fcbtn. (b.) = klagen, zich beklagen,
tnerf
= klaproos. ftfavoer:
jammeren, treuren, een (aan)klacht indienen ;
bij. fttaP'Perrofe,
einent eta:). f. = iem. iets klagen; er bat 0
fittange, tn. = ratelslang. Ria0Verftorr#,
= klap-,
mir geftagt, er bat bet mir bariiber geftagt =
= ooievaar. fflaplYtmt,
hij heeft zich bij mij er over beklaagd; nut
vouwhoed. flaWrig zie ftapperig.
einen f. = iem. betreuren; auf befcbeibung,
ftief et, = kaplaars. ftlaWftu41, tn. =
auf Scbabenerfat f. = echtscheiding, schade- klap-, vouwstoel. ataWtipt, m. = klaptafel.
vergoeding aanvragen. ita'nenb = klagend;
Rfal, m. —0, —e u. Maple = klap, slag,
aanklagend. nta'nelnutft, m. = grief, punt
tik, pats; er bat einen = hij heeft een
van aanklacht. fitiVger, — = klager, klap van den molen. fiaPlen, fcbtn. (b.) =
klappen, slaan, tikken, patsen,
aanklager, eischer. fflairertybung, Yu. =
indiening v. een aanklacht. thi'aerifit = van fiat = helder doorzichtig, zuiver, niet troebel,
den klager, van den eischer. nia'aeruf, m. = niet betrokken, niet dof; duidelijk, helder;
klagende roep, klaaggeroep.
tainefarte, icb bin mir bariiber nicbt f. = het is mij niet
=rechtszaak, proces.
tu. = duidelijk; fiber eta). im ffaren fein = iets
klaagschrift, aanklacht. faineftintme, au. =
duidelijk, helder inzien; ink (tare f4en,
klaagstem, klagende stem. ftia'neton,
= bringen = helder, duidelijk maken, verklaklaagtoon. ntai getuelb, = klaagvrouw, ren, ophelderen; einem ftaren rein einicben=
treurvrouw. flatrfir4 = klagend; beklagensfen = iem. klaren wijn schenken; (ben Saab,
Buder, aarben, 2e-iniDatib ti. a.) fijn; (Teem.) klaar.
waardig, jammerlijk, treurig, ellendig.
= beklagenswaardigheid.
1. = Klara, Klaartje.
tiMfelt, tu.
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iffeere, D. — = klaarheid, helderheid, klaringsmiddel. fta'rett, fibro. (b.) = klaren, helder
maken; ophelderen, ontwarren; -fitt t. = ophelderen, helder, klaar worden.
— klaarheid, reinheid, helderheid, zuiverheid, doorzichtigheid; duidelijkheid, helderheid; helder schijnsel. flatie'rett, fcOiv. (4.) -=
in-, uitklaren.
klarinet. ntarinet,
—,
$11arittetle,
tiff', nt. —en, —en = klarinettist.
= Clarissen.
filariflintten,
ifteirlir4 = duidelijk, helder,] iffit'rang,
— = klaring; opheldering.
IIICW'rbett = Klaasje.
—n = klasse, afdeeling. far:
ataffe, iv.
= oudste, eerste in de klasse.
feniittefter,
= klassen ffinffettlIbucb, 1.; :einteittIng,
book; -verdeeling.
klassell geest;
SItaffenil (lei% nt.; =fe4rer,
-onderwijzer.
rttaffetttotterie, bo. = loterij in klassen.
fitarfenftetter, = belasting naar klassen.
fitaffenaimuter, 1. = schoollokaal. Sttaffift:
= klassificatie. ffictifitiateiren,
fation',
fcbtp . (4.) = klassificeeren.
— = klassiek schrijver,
fitaffifer,
klassicus. ftaffifrb = klassiek.
—
klassiciteit. fflafil3WintO, m. — =
klassicisme.
ftaletig = vuil, gehavend; ellendig, jammerlijk, erg, bedenkelijk, netelig.
ftatfri5! = klets ! klats!
--e = klap, tik; geklets,
fittatfrO,
gebabbel, klets, achterklap, praatjes.
f. = kletslitante
tatf011bafe
(babbelkous); -blad.
tat'fite, ----n = vliegeklap; kletstante,
aanbrengster. fintletiett, fcbrn. (b.) = klappen,
slaan; (in de handen) klappen; kletsen, praatjes
verkoopen, babbelen; verklappen; einent
fat( C = applaudisseeren; (born IRegen) kletteren, kletsen, plassen. ffiatifc0er,
— kletser, babbelaar. Mat:
fit er,
—, —en = kletserij, buurpraatjes,
ftterei',
achterklap; treiben kletsen, kwaadspreken.
—, —nen =
fttat'frOeritt, fttiirfiteritt,
babbelaarster, klappei, kletstante. fttatfely:.nefel)fitte, kletspraatje, schandaaltje.
ntatfelygefettfrbaft, =kletscomitè. tatW
font = babbelachtig, praatziek. fflatfitlytf,
Unfelt, in. = babbelachtigheid, babbelzucht.
flat'fitig = babbelachtig, praatziek. fatf0:
fief e, iv., ft tatfA intaut, 1. = babbelkous,
klappei. ft/100mq; = kletsnat. fttettfelytteft,
f. = babbelnest, nest van een plaats. fttatfrly:
= klaproos.
rofe,
ffiatfctiitueib, f. zie ktaticberin.
ttau'bett, fcbtu. (b.) = pluizen, uitzoeken; peuteren, pulken; plukken; kluiven, knabbelen;
an etitr. 3u f. babel/ = aan lets te pluizen, te
kluiven (veel moeite) hebben; fiber od. an
etb). f. = over lets peinzen. ntattberet', —,
—en = pluizerij, zifterij, zemelknooperij.
ntaub'Out3, f. = sprokkelhout.
—, —n = klauw, nagel, poot.
filatee,
fttatt'enfett, = klauwenvet. ftfaitiettOjeti,
ut. = klauwslag. ftau'ig = klauwig, van
klauwen voorzien.
fttauL in. = Klaas. ft tatO'rbett, = Klaasje.
fi tau' f e, —n = eel, hut; [bergpas,
engte; sluis].
—, ---n = clauzule, (onder)bepa-111-itt'fet,
ling, voorbehoud.

attic.

—=
ntatt'fettbettlabiter, tau 'nor, m.
kluizenaar.
, - en = afsluiting; slot (eine.,'
Si\tattfurt,
Oucb0). ntattfttr i orbeit, = proefwerk.
[Maim, to. = toots.] ft labiatur', —, —en =
klaviatuur, toetsenbord. ntabier', 1. —(e)d,
—e = klavier, piano. niatiterauOug, nt. =
klavieruittreksel.
ntabieril i benteituttg, iv.; :tebrer, ut.; =faite,
to. = piano II begeleiding ; -onderwijzer ; -snaar.
Rtabier'frtfliiffet, = ut- of c-sleutel. ta=
bier'fitute, in. = school of methode voor
piano-onderwijs.
rttabler'ftuntte, tn. =
pianoles.
fte'bett, 1cbro. (b.) = kleven, plakken, hechten,
vastzitten; ant arbiftben od. Beitlifben f. =
aan aardsche goederen gehecht zijn.
Oftafter, 1. = kleef-, hechtpleister; er ift ein
ricbtig0 = hij weet van geen weggaan,
hij is een plakker, plafonneur. nte'ber,
— = plakker; lijm-, kleefstof. fteb(e):
taai. fei0(0-.
kleverig,
rictit,
-_,-_rinfelt, iv. = kleverigheid. [ftteblube,
samengetrokken lettergreep.]
fcbrn. (b.) = voldoende, toereikend
zijn; opschieten. ntecN, at. —e = inktvlek, vlak, klad. ftetflett, fcbru. (b.) = kladden,
vlakken; knoeien, broddelen; auch = frecren.
atecrfer, so. — = kladder, knoeier.
ntedferet', Yu. —, —en = knoeierij , broddelarij. Hernia = vol vlakken en kladden.
ftlee, nt. —(e)d = klaver. fttee'btatt, =
klaverblad; (aucb fig. fur) drietal (vrienden).
fteebtattfiirutig = klaverbladvormig.
nice' II fen), 1.; :futter,
,freim, = klaver II veld; -voeder; -kruis (in de wapenk.).
fftee'fal3, 1. = zuringzout.
m. —(e) = klei, vette grond. [Hallett,
fcbto. (b.) = kleven, blijven kleven, vastkleyen]. ft tei'ber, nt. — = leemarbeider;
blauwe specht. atebobett, m. = kleigrond.
ffteib, f. —(e)d, —er kleed, bekleeding,
japon, jurk; kleeding, voorkomen; tteiber
maeben ,2eute = de kleeren maken den man.
ferben, fcbtv. (b.) = kleeden, bekleeden,
aankleeden; staan, passen, zitten; inkleeden
(in forte, in eine orin); ettb. fteibet einen
gut = staat, zit hem goed. ftletberattftuttub,
in. = weelde, pracht van klee(de)ren, klee= voeringderpracht. ft lei'berbarr4ent,
bombazijn.
fftet'ber b ef en, in.; =biirfte, ru.=kleerilborstel;
-schuier.
fttei'bergefrfliift, 1. = kleerwinkel, !deedingmagazijn. fttei'berbafett, nt. = kleerenhaak.
= rokophouder.
fftei'bertAtter,
= garderobe.
f afltter,
limarter,nt.,
:ittotte, ru.=
mtetrft,
ftlei'ber,
kleer II maker ; -markt ; -mot.
aterberuarr, m. = kleerengek. ntei'bev..
orbttung, in. kleedingreglement. ntei'ber:
= kleederpracht. ntei'berf (Or anf ,
prac4t,
in.,
1. = kleerkast.
feliberitort,
= kapstok. Sifei'bertradjt, = kleederdracht. titei'bertrabler, m. = uitdrager,
kleerkoop. ffterberborrat, m. = kleedervoorraad, kleerkast, garderobe. fteib'fatit =
gekleed, goed kleedend, goed zittend, bevallig, net. ffiel'inutg, —, —en = kleeding, kleederdracht. tttei'buttOftiicf, 1. =
kleedingstuk.
—n = zemel, zemelen; aver
teVe,
mifcbt untev bie .t. ben freffen bie SUue =

ificienbrot.
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al te goed is buurmans gek of wie met pek
omgaat, wordt er mee besmet.
f.; =MOO, f. = zemeljjbrood;
-meel (kornel).
kleiig,
fitei'etbe, Yu. = kleiaarde. fiei rig
kleiachtig, kleihoudend.
Rein = klein, gering, onbeduidend, min;
Reiner Zucbftabe = kleine of gewone letter;
fleine Web = kleingeld; ein f. inenig = een
klein weinig; ein f. bificben = een klein
beetje; bon f. auf = van klein af; f. unb
grof; = klein en groot; Ateine unb tSrofie =
kleinen en grooten ; ettu. Ateine, = jets kleins;
fiber ein ftein0 = binnen kort; ift nod) um
ein ftein0 = het zal niet lang meer duren;
bei fteinent = allengs; f. beigeben = klein,
mak worden, eieren kiezen; ettn. nictjt f.
friegen fbnnett = jets niet ontcijferen kunnen,
niet onder den knie kunnen krijgen; bid ink
fteinfte tot in de kleinste bijzonderheden;
bad ift mfr ein fteitt0 = dat is voor rnij gemakkelijk, niets waard; bet atuf3 ift f. = is
laag; f. fcbreiben klein schrijven of met
een gewone letter beginnen; f. benfen =
laag, bekrompen denken ; f. bon einem benfen =
f. —(e) = kleine
min over iem. denken.
stukjes (vleesch e. d.); gruis (van kolen enz.).
= kleinarchitektuur.
fitein'arc#itcf1ur,
Stant"Ten, f. = Klein - Azle. Stein'tutuer,
nt. = kleine boer, pachter. ftein'benrenb =
laag-, geringdenkend, kleingeestig, bekrompen.
fteii nern, fcbru. (b.) = verkleinen, herleiden.
zie geringfilgig]. ftein ifiitig =
kleinvoetig, met kleine voeten. Stein'Relb,
= kleingeld; er iroirb fcbon nebmen =
hij zal zich wel laten afdingen (fig.). Hein':
atiittbig = kleingeloovig, kleinhartig, kleinof wankelmoedig. ffteitt i Onbet, m. = kleinkleinhandelaar.
handel. Stein't)iinbter, nt.
Stein'Ijeit, tn. = kleinheid, geringe omvang,
—,
geringheid, kleinigheid.
—en = kleinigheid, bagatel, nietigheid.
niereitariinter, m. = treuzelaar, beuzelaar,
(uit)pluizer, peuteraar, vitter. fiteinfin'ber:
tietucOranftatt, tn. = kinderbevvaarplaats.
Stein'frant, nt. kleinhandel, komenij.
Stein'triiiner, nt. = kleinhandelaar, kruidenier, komenijsman. Stein'frieg, nt. = guerilla(oorlog). ftein'taut = moedeloos, schuchter, bedeesd, ter neer geslagen, in zijn wiek
geschoten. ffein'tht = [klein, onbeduidend],
kleingeestig, bekrompen, armzalig, laag.
= onbeduidendheid, kleinfilein'tiMteit,
geestigheid, bekrompenheid. tein'inater,
in. = miniatuurschilder. Stein'meifter, nt. =
[fat; peuteraar in wetensch. en letterer] ;
kleinmoedigkleine baas. fiteinInnt, m.
heid, bloohartigheid, versaagdheid. Mini=
kleinmoedig, bloohartig. Stein'ob,
utiitia
—e o'bien = kleinood, juweel,
schat. Stein'fittnicb, nt. =kleinsmid, slotenmaker. Stein'itaat, nt. = kleine staat.
Stein'itaaterei, Yu. = kleine staten ; politiek
van kleine staten. ftleini ftiibter, = bewoner v. een kleine stad, kleinsteedsch persoon, iem. uit de provincie. Stein'ttiibterei,
=
in. = kleinsteedschheid.
kleinsteedsch, bekrompen. Stein'tilet), f. =
= galanterieen.
kleinvee. Stein'hiare,
fei'fter, nt. = stijfsel, plaksel, pap (om
te plakken). fteilterig = gestijfseld, vol
stijfsel, kleverig, pappig. fiejtent, Tct) lro. =
stijfselen, plakken.

alingetheutettriiger.

,:topf, in.
:fiend,
fitei'iterlipinfet,
stijfsenkwast; -pannetje; -pot.
fon'ute, --, = klem, klemhaak,
klemschroef; in ber St. Tien = in de klem,
in 't nauw, in de verlegenheid zitten; platzak
zijn. ftent'inett, fcbtv. (b.) = klemmen, druk= lorgnet,
ken, nijpen. Stein'iner, m.
= klemhaak,
neusnijper. ftteittittlytten,
-schroef, houvast.
fttemtvtter, nt. — = blikslager; loodwerker. ntentIrnerarbeit, tn. = blikslagerswerk. StemOncreit , tn. —, —en = blikslagerij.
StentOte0anbitierf, f. = blikslagersambacht. fftentOtertuare, tn. = blikwaren.
fttelgrtini-t, $f. Klepten, Klephthen (rooverbewoners in Noord-Griekenland).
— = klepper, paard, knol,
litePlier,
[reispaard].
fttePtontattie', tn. — = kleptomanie, steelzucht.
fterifat' = klerikaal, kerkelijk. Ste'riter,
— = klericus, geestelijke. Sterifei', Iv.
— = klerezie, geestelijkheid. SteirlO, =
klerus, geestelijkheid.
Stetle, tn. —, —11 = klis, klit, klet, kleefYule eine A. an einen btingen
kruid;
zich als een klis aan iem. vasthechten, iem.
als zijn schaduw volgen. fttertenwurvi,
Yu. = kliswortel.
Stetlercifen, f. = klauterijzer, klimijzer,
spoor. Stets terer, — = klauteraar.
Stetlergeriift, f. = klimtoestel. fttetler:
= mast (voor 't mastklimmen).
matt,
Herten, fctn. (b.) = klauteren, klimmen.
klimpaal; mast (met
Stetlerttange,
prijzen voor 't mastklimmen).
ffletiterllithltn g, to.; =bond, m. = klimjjoefeping; -vogel.
= Kleef. ftelrifel) = Kleefsch.
— = knikker. fticiferit,
[Sticler,
fcbh). (b.) = knikkeren; morsen (bij eten of
drinken)].
Mellen, It. it. fcbin. (b.) (id ftiebe; flub u.
ftiebte, ftithe u. ftiebte; ftiebe! geftobeit) =
klieven, klooven, splijten.
m. —en, —en = client; klant.
= clientele,
—; ntient'fftaft,
tet',
klandizie; clienten.
—te = klimaat, lucht—ta
streek, lucht- en weersgesteldheid. fib-nate':
= klimatisch. Stintatoto,
rifdj,
klimatologie, leer van
—(e)n
nie',
het klimaat.
Stii ntag, in. —(0), —e = klimax, opklimming.
ftint'uten, ft. (f.) (icb ftintme; Mum; ftiitinne;
ftimme! geftontmen) = klimmen, stijgen,
klauteren.
—, --en = gehamer, getik,
StintPereV,
gerammel (op een piano enz.). ftimliern,
fcbtn. (b.) = hameren, tikken, rammelen.
ftintiOcrftein = heel klein.
Stim`f e, zie Atuinfe.
atin'ae, to. —, = kling, lemmet, staal,
degen; eine Bute A. fcbtagen, filbren = goed
den degen hanteeren, goed kunnen eten;
ilber bie A. fbringen taffen = over de !ding
jagen; iiber bie A. fpringen milffen = over de
forbern =
kling gejaagd worden; bar bie
bteibett = bij de zaak
uitdagen; bet ber
blijven; [stortbeek, kloof].
zlie
= bel, schel; bie
Stini get, tu. —,
ben = aan de bel trekken. ficitegettientet,
kerkezakje,
armzakje.
Stitt'gefOeutet.,
nt.

ttingetn.
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ftingitnecber.

trailer, = collectant.
fct)01 (b.) = ata0'0et, m. — = klopper, klepel; klos
bellen, aan de bel trekken; bem Mibcben f. =
(ber apitynarbeiter); knuppel. niiitypetar:
om belt, to. = klosi,verk, kantwerk. ftii0'0etn,
de meid bellen; //cub bent Mibcben f.
= schel- fcbiv. (b.) = (kant) klossen, !cant maken.
de meid bellen. ntinigeffstnur,
koord. ftlitn'netwg, tn. = schelknop, bel.
ta4r0elnabet, = kantnaald. fttijovetr.
ftin'ilen, ft. (icb flirty; (tang; flange; 3tuirtt, m. = kantgaren. fttiWpferin, to. --,
Hinge ! geftungen) = klinken, luiden; bie 2bren —nen = kantwerkster.
vleeschballetje.
f. ntir = mijn ooren tuiten; mit ftingenbem fttao, in. —0, —e
= closet, N. 100.
Siyiet = met muziek voorop of met slaande ntofetr, 1. —(e) —e
Aine
=
klont, kluit (aarde,
trom; ba,?, flingt unb ffccOt nicbt = dat klopt nth-ft, m.
boter); bal, balletje (v. vleesch, deeg e. d.).
niet, dat komt niet uit.
balletje.
= zwaardveger.
niij Wc4en, T.
ntin'ilettfMtnieb,
Afofter = klooster.
ntingitang, m. = klinkklank, louter woorden, ntolter, f.
:brault, in.; :timber, nt. =
woordenpraal. ntittreftein, m. = klanksteen, nto'fterllabt,
koosterliabt, -gebruik; -broeder.
phonolith.
:frautein, 1.;
=
ntiltif, tn. —, —en = kliniek. ntbtifer, tn. ntoltcrilfrau,
— = docent, leerling aan een kliniek. kloosterllvrouw (priores); -juffer (non); -gang.
In.;
:4e.:
fen
=
kliniek,
zieken..
atryfterilgetiorfaut, :geifttiMer,
ati'n-tfunt, f.
tabbe, f. = kloosterlitucht; geestelijke; -gehuis.
= klinisch.
lofte.
—tt = klink, deurklink.
atinle, iv.
nto'fterligefeltfcbaft, iv.; :Mite, iv.; :tetien,
(0.) = op de klink doen.
fen,
= klinker, baksteen.
1.; ,teute, 431. = kloosterligemeente; -kerk;
ntinler, m.
—n = reet, spleet, -leven; -lingen.
[atinje, ntity8e,
fia'ftertir0 = kloosterlijk, kloosterachtig,
scheur].
klooster..., afgezonderd, eenzaam. ntiViter=
ntl'o, iv. = Klio, muze v. d. geschiedenis.
MOO (od. flippflapir) = klikklak! klip, klap! tid)feit, tu. = kloosterachtigheid, kloosterleven.
knipknap!
=orbttung, in.; :.0forte,
fti00 unb Kay = heel duidelijk, heel helder. nto'fterllutattit,
kloosterilmonnik; -orde; -poort.
atiOn, —rt = klip; btinbe It. = blinde Ia.
4rtiltiefter, tv.; :ftrafe,
kl. fti0'0enre1(4, :tuott = vol klippen, klip- nto'fterlIfitute,
iv. = kloosterllschool; -zuster; -straf.
penrijk.
— = klopper, houten ha- ntoifterilltiefen,
:3elte, tn.; :ant*, iv.;
nit0'0er, nt.
nt. = kloosteril wezen; -eel; -tucht;
mer ; klip per , klip perschip.
-gevangenis.
ft-i0'0ern, fcbiv. (l.) = klepperen.
vol MO, tn. Mite = blok, klos brandhout;
nillgrfifrO, tn. = klipvisch.
lomperd, lummel, houten Klaas; auf eitten
klippen.
groben A. gebiirt ein prober Iteit = op een
ntiWirant, in. = snuisterijenwinkel.
kleine herberg, ruwen kwast past een scherpe bijl, men kan
frug, nt., :frOente,
kroeg. at1001c4utb, to. = kleine, nietige een lomperd niet met glace handschoenen
schuld. fft1001Aute, = bewaarschool. behandelen; einen A. am P3ein tjaben = een
filitqfc4iiter, m. = bewaarschoolkind, a-b- blok aan 't been hebben.
—n = gedroogde peer].
leerling. nti00'Werf, f. = klein, onbeduidend
werk of goed.
ftot'Aig = stevig; lomp. houterig, onbehouwen;
heel
groot.
atotrfr#10,
m. = klomp.
fcbin.
(b.)
=
rammelen,
rinkelen,
ftir'rett,
kletteren, ratelen; (bon Otafern) klinken. Stub, m. = klub, societeit, besloten
gezelsehap. Ulubbijr, nt. —en, —en = lid
afir'ren, 1. = gerammel, gekletter, geratel;
van een klub, van een societeit. ntutilorat,
geklink.
= klub-, societeitslokaal.
ntifitee', zie Mcb6. ftifitieiren, zie cricbieren.
ntiftier', 1. —(e)??, —e = klisteer, klisteerspuit, entuefe, zie Orucfe.
inspuiting.
nfitife, zie &Cafe.
—, atiifte = kloof, spleet, afgrond,
= klitoris.
ntuft,
— u.
ntbor14, tv.
diepte; hol, spelonk; tang; kerker; [gekloofd
ftit f al! = klets! [ft-it'frOen, fcbiv. (b.) =
met
stuk hout; kleed]. flurtig, ftliftig
klappen]. flit'fMig(0 !rot) = week, papperig.
kloven of spleten.
flitfit'naff = kletsnat.
— = vlek, klad. ftit'tern, ftug (ftiiger, ftiigft) = wijs, verstandig, slim,
atirter, nt.
bij-de-hand, schrander ; auk etiv. od. einent nicbt
fcbiv. (b.) = vlakken, kladden, morsen.
f. tverben fiinnen = nit jets of iem. niet wijs
nth. (Milo).
kunnen worden; nun bin icb nod) fo f. ivie
—, —n = riool, zinkput.
ntoale,
bortjer = nu ben ik nog even wijs; er ift nicbt
— = [klemhout, klem, haak,
Mullett, m.
gaffel, hengsel; katrol;] stuk brandhout, blok; recbt f. = hij is niet goed wijs; burcb Scbaben
= zwaar, massief, tuirb man f. = door schade en schande wordt
bundel vlas of wol.
men wijs; ber Aliigfte gibt nacb = de wijste
lomp, onbehouwen.
geeft toe. ntiigetet,
—, —en = muggezie Attiptiet. ftoOlen, fcbtv. (b.) =
fcbto.
kloppen, slaan, tikken; matt od. MI* = zifterij, haarklooverij, sofisterij.
er wordt geklopt; einem auf bie G inger f. = (b.) = muggeziften, haarkloven, spitsvondig
redeneeren. ntug'Init, wijsheid,
iem. op de vingers tikken; auf ben Ouicb f. =
de struiken, het kreupelhout slaan om 't wild verstand, slimheid, schranderheid, beleid.
op to jagen; (iem.) polsen, 't terrein verkennen. ntug'Oit4tetpre, :reget, to. = voorzorgs— = mugge— = klopper, deurklopper. maatregel. intairter, m.
ntotrfer, m.
= verstandig,
= veehtersbaas, scherm- zifter, haarkloover.
ntopfleMter,
slim, beleidvol. tn. —e =
meester; vechtgraag schreeuwer. ntooffecii:
= vechtpartij, geharrewar, getwist. ntiigter. atug ife4tuilifer, 40reiter, in. =
terei,
iem. die praat, alsof hij er verstand van had.
ntotqc, 43t. = slaag.
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—en = ineelbal, [klomp, meWimp, nt.
nigte].
— = stukje,
f.
brokje; klonter, klontje (in ,i7Iiiffigfeiteit).
ltunt'peit, = verwarde massa,
hoop, brok, homp, klomp; kluit (rbe); klont
(Tstut). itumPett fief), fcbro. (b.) = zich in een
klomp samenvoegen, klonteren.
weife = bij hoopen, bij massa's, in verwarde
hoopen. ntuntlrfufb m. = horrelvoet. Kuno':
fiiMg = met een horrelvoet.
—n = spleet].
rflittmle,
= kluwen; kwast; afhanI fftunget, nt. ocl.
gend, bengelend stukje; kliek, aanhang.]
ft fun'ter, —n od. m. — = kwast;
hanger; klompje vuil, spat. rtunlerin =
bespat, met slijk.
—n = spleet, scheur.
ftlatit'fe, iv.
= klem, tang, schaar,
—,
fttUP'Pe,
friegen = iem. in zijn
haak; einen in bie
vingers, in de klem krijgen.
= kluisgat.
Iv.
fcbin. (b.) = peuteren, peuterig
werken.]
ft ut. — kluiver, boegsprietzeil,
kluiffok. ntii'berbaunt, m. = kluiverboom,
kluifhout.
hi/Oder', zie Aftitier.
ftiabiberit, fcbib. (b.) = knabbelen, knagen.
—n = knaap, jongen, [dienaar,
fincebe,
knecht, ambachtsleerling]; atter = oude
jongen, oude kerel, kameraad. ffna'beitatier,
f. = knapenleeftijd. fitaitienbaft = jongensachtig.
flitaliettlifr4ufe, in.; :filmic, W.; :ftreist, m.;
:3eit, = jongenslischool, -stem; -streek;
-tijd.
knaapje, ventje,
—
ft ttlitilein, T.
jongetje.
biota! titarN! = knak! krak! anact, nt. =
knak, scheur, barst. Mae/en, fcbin. (b. =
(Ciffe) kraken; knakken (mit ben ingern).
finad'ittanbet, iv. = kraakamandel. nnarN,
nt. —0., = knak ; er bat einen A.= zijn gezond= een oud geheid is geknakt; ein alter
brekkig man. ititacrItutrfi, = knakworst.
fluag'ne, ix). —, —n = knoest, kwast; houten
pen of wig.
m. —(e* --e u. aniitte = knal (bon
Weibebren), klap (bet $eitictie); slag; A. unb
att = op eens, plotseling, op stel en sprong.
flnattl btei, 1.; =bonbon, nt. = knalillood,
-bonbon.
—,
= klapbus.
fittalUtiihtfe,
= slag (an einer 43eitfcbe). nun/ref-tett,
nt. knaleffekt. tuat'lett, id/u. (b.) = knallen
(bon Weibebren); klappen (mit ber 43eiticbe);
ploffen, slaan.
knalilbolletje;
final/ler/IR, W.; =gad, f.
-gas.
quatt'nfa, 1. = springglas, glastraan.
tinali'llnolb, I.; :Putber, f.; =querffilber, f. =
knalllgoud, -poeder; -kwik.
thawfauer = knalzuur; fnattfauer6 Sata =
knalzuur zout. flttaltrfither, 1. = knalzilver.
tna4 = eng, nauw, engsluitend; krap, zuinig;
schraal, karig; bad Oetb ift bei itjtn f. = hij
zit krap in 't geld; gebt bamit f. u = het
is daarmee armoedig gesteld; er bat fein
ftta40, 9tu goininen od. er fommt nur f. au k =
hij komt maar amper, maar net uit of ruim
heeft hij 't niet; mit fnaWoer 9lot = ternauwernood; einen f. batten = iem. krap of kort
houden.

autipluirt.

ffitaplcv, nt. —n, —rt = knaap, schildknaap,
edelknaap; mijnwerker; knecht, gezel.
(t).) = knappen, kraken,
fnaP'Ocii,
knetteren; op en neer bewegen, hippen;
pakken.
ftta/rperit, fcbit). (b.) = knabbelen, knagen.
nital4*it, = nauwheid, engsluitendheid; schaarste, gebrek.
ftnaPO'facf, nt. = knapzak, ransel.
—, —en = mijnwerkersverffnaWfcbaft,
eeniging. ftnaWfitafteaffe, in. = mijnwerkerskas.
fita! = knap! krak!
fitOrfen, fcbib. (b.) = krenterig, bekrompen
werken.
[frtarVe(On, fcbtu. (b.) = kluiven, knabbelen.]
ftittnere, iv. —n = ratel; geweer, spuit.
fttariren, Wm (b.) = knarsen, kraken, ratelen.
fttia'fier, nt. = knaster, kanaster (een
soort tabak); oud boek, oude boekewurm.
ffitaltertiart, m. = oude brombeer, oude
knorrepot. fttajtern, fcbin. (tj.) = knetteren,
kraken, geraas maken.
knetteren, knappen,
fliatlertt, fcbit). (tj.)
sprankelen.
— = kluwen; opeenrtniiu'et, m. u. f.
= als een
gepakte massa.
kluwen, in den vorm v. een kluwen.
fcbib. (tj.) = op een kluwen wikkelen of
winden.
nt. —(eA knaufe = kapiteel, kop (v.
een zuil); gevest, greep (einen Zegen).
fitauVeitt, fcbib. (b.) = knabbelen, knagen,
kluiven, peuterwerk verrichten.
— = vrek, gierigaard,
ftitaWfer, m.
pintheuker, schraper. ffitauferei', —,
—en = vrekkigheid, schraperij. thaulerig =
vrekkig, krenterig, schraperig. fmut'ferit,
fcbiu. (tj.) = schrapen, vrekkig of krenterig zijn.
fmtuVfMett, fcbin. (t.) = (ver)kreuken, kreukelen, verfomfaaien.
ntteliet, m. — = knevel, breidel-, spanof pakstok; mondprang. ftne'bethart, in. =
knevel, snor, snorrebaard. ffnetieltio13, f. =
span- of pakstok, knevel, breidelstok.
befit, fitin. (b.) = knevelen, binden, prangen.
ftneclit, nt. —e = knecht, dienaar,
bediende; slaaf; [soldaat; gezel]. fiterbitett,
fcbit). (tj.) = knechten, onderwerpen, onder
't juk brengen, verdrukken, tot slaaf maken.
flied/TOM = slaafsch, onderdanig, kruiperig,
= knechtschap,
kruipend. ffner4tlitaft,
dienstbaarheid, slavernij. I3tier0O'bienfi, nt.
= onderwerknechtsdienst. ffitecirtung,
ping, knechting, onderdrukking.
ftneff, nt. —(eA —e = mes, schoenmakersmes, knijf.
(ic0 fneife; fniff; gefniffen) =
fneijen, ft.
knijpen, nijpen, knellen.
— = lorgnet, neusnijper.
ftneiler, m.
= fuif, avondjool, kroegavond.
ffnet/rabenb,
ib. —n tangetje; herberg,
kroeg; jool; fuif. rneilmt, febib. (b.) (fetten:
frti4), gefni0en) = knijpen, knellen; kroegloopen, naar de herberg loopen, pooien; ed
fneipt mid) int 2eibe = ik heb pijn, kramp in
= ('t) knijpen; kramp ;
't lijf. ftitel'Oett, f.
kroeglooperij, gebras.
f. =
herberg-, kroegleven. nttei0erei', —,
--en = kroeglooperij, brasserie. ftneWgettle,
f. = steunpilaar van de kroeg. ffitelp'ffeb,
f. = kroeg-, drinklied. atteipltame, nt. =
=
bijnaam (einen Stubenten). ffneWtvirt,
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enkel, knokkel, dobbelsteen.
nttii'Met, m.
— = beentje. fniAtetn,
ftna'rbetifien,
fcbtn. (b.) = dobbelen. itoAen, m. —a,
— = been, knook, bot. fuoiMenartig =
beenachtig.
.fftio i c4enilitrattb, m.; , brutt, m. =beenlieter,
-breuk.
titoItenbiirr = mager als een geraamte,
als een bout, tot op 't been afgemagerd.
ffno ' rbenllent3iittbung, tu. ; =ellucirtutt g , to.;
to. od. :frafb
:fiiute, to. (od.
beenontsteking; -verweeking; -bederf (-eter,
-versterving).
= ineenvatting van beenftno'rbenfitge,
deren.
ano'itenlIfiigung, tn. ; :getent, 1. = been11geleding; -gewricht.
nno'fbengerrift, f. = geraamte. nnoictien:
tmuer, m. = beenhouwer, slager. nitoten:
baufen, m. = hoop beenderen. ftito'cOeitbaut4,
f. = beenderhuis, knekelhuis. ftito'cOentiaitt,
tn. = beenvlies. ntioltenbautentAnbung,
ID. = beenvliesontsteking. nno'rbeittebre,
iv. = beenderleer, osteologie. fttio'ci)en:
mann, m. geraamte; dood. ff n o emu a r 1,
= merg in de beenderen.
rio'r0 en II mkt, 1.; :ittiOte, to. = beenderllmeel; -molen.
rtno'rtenpfatitte, to. = gewrichtsholte.
dieniAmerA, nt. = pijn in de beenderen.
ft-tto'r4 enfittuar3, . =beenzwart.
Witter, m. = beensplinter. ntioicibettfifftent,
f. = beendersysteem.
fttiiItern = beenen. tnu'itig = beenig.
= knot vlas.
ftito'cfe, to. —,
tttobibetn, ictin. (b.) = treuzelen, zeuren.
— = bal, meelbal, knoedel.
ffitiYbet, m.
—=
tnoi'te, tn. —, —it; nttolleu, m.
knol; knobbel; lomperd. tnortenfijrntig
knolvormig. ffitollengetuarbc1, T. knolgewas. Sluoit'finte, m. = lomperd. noting =
met knollen, vol knollen of knobbels.
nt. —(e)a, Mtiipfe=knoop (am Meibe);
knop (ant Spa5terftoct, am Zegett); kop (einer
Stednabef); [knoop, strik, buil, knobbel, gril,
= een raar beer,
kuur]; ein fonberharer
een rare klant. f. =
knoopje; knopje; kopje. fitOpifen, fcbtu. (0.) =
knoopen. ffityprfortn, to. = knoopvorm.
ffnolegabet, = knoopenschaar (sum
Reinigen her MtiiPfe). funotiftock = knoupsgat. ffn04rtitac4er, m. = knoopenmaker.
= galappeltje (an hen
—,
ftnolrper,
jungen eictettetcben).
— = kraakbeen. titor'pet:
ffnoripet, m.
artig = kraakbeenachtig. tnorlietig
kraakbeenig, met kraakbeen.
— kwast, knoest; [enkel].
nuor'reti,
als een knoest of kwast.
tnoririt*
rig = knoestig. forsch, onbehouwen. Altor3,
knoest, kwast.
—e
in.
—n = knop, bloemknop; junge,
ftnolpe, to.
botten,
teere bloem. tno'fpeti, fcbtu. (b.)
nutria, zie
knoppen krijgen, uitloopen. tno'fpettattig
fnit'terig = prikkelbaar, brommig; kreukelig.
tnitlern, f*n. (b.) = kreuken, frommelen; op een knop gelijkend. fitolpettfbrittig,
vol
knopvormig. tito'fpig
[kraken.
fno'fpic4t
attig, zie anicN.
knoppen.
zie Rite?.
ftitole, in. —it, —it = lomperd; lummel,
—, —it = korst].
—n;
ttob'be, m.
= kneukel, knok; dobbel- botterik; ambachtsjongen. fcOtt).
Wno'bet, ni.
steen. ano'belbeifjer, nt. = dobbelbeker. (b.) = kleine knoopen in iets maken.
— = knoop (attc an
1cW-n. (b.) = dobbelen.
ft no'ten,
ftnotElauM, m. —(e) = knoflook. ffitoty: $ftaimen); strik; knobbel; moeilijkheid; ben
fcWir5en, Wien = den knoop (in einem
= knoflooksaus.
tauMbriie,

Yu. =
kroeghouder, kastelein.
nijptang.
= gemeene tabak.
knetler, m.
feneL nnii0, in. —en, —e = Knees, Russische of Poolsche hoogadellijke.
titelen, fctjlt. (b.) = kneden; masseeren.
= ('t) kneden; massage.
nnelett, 1.
ftnict, m. —(e) —e = knik, knak, barst; knie
(in einer (bctriibre 5. 3.); heg, haag; struikgewas. ftnief(e)tieitt, nt. = knikkebeen, iem.
die met slappe knieen loopt. tnicitett, fcbtn.
(b.) = knikken, knakken, springen, barsten;
doen springen, buigen; neerslaan, vellen;
einen ,t,afen f. = den nek omdraaien.
ter, m. = vrek, gierigaard, pintheuker;
zonnescherm, markieze; knikker. ftnicfereii,
tn. --, —en = vrekkigheid, krenterigheid,
schraperij. iniciferig = krenterig, vrekkig,
(b.) = zuinig, vrekkig,
gierig. fnietern,
krenterig zijn, schrapen.
ftnitO, m. buiging, nijging, dienaar, dienaresse, knik. tnicrfeit 1cOtn. (tj.) =
buigen, nijgen, knikken.
—(e) = knie; buiging, knik,
ftnie, T.
brecOen = iets in de
hoek; atm iiber
= kniegauwigheid afdoen. ftnielnuge,
buiging ('t buigen van de knie), knieboog,
= kniebuiging, knieval,
nitiebeitaung,
= knieboog.
voetval. ftnie'bug,
biiget, m. = kniestuk (au $eber, Stair
tniele)it, fcbin. (b.) = knielen. futelaffla =
onderworpen, deemoedig, op de knieen.
fartitig = knie-, elleboogvormig.
=
ftnielgeige, W.; :getent, f.; :gitfit,
kniellviool (violoncel); -gewricht; -jicht.
fnie'botO = zoo hoog als een (mijn) knie.
knie'II^Dfett, f.; :iteOte, tn.; :teber, f. =
kniellbroek, -boog (of -gewricht); -le(d)er (of
-stuk).
ffnie'Polfter, = knielkussen. ftitierieweit,
m. = kniele(d)er; knieriem, spanriem.
:fc4iette, to.; 4c4 ttaue, tv =
ftnielf(teitm,
kniellschijf, -stuk (scheenstuk); -gesp.
ft nieftiict, f. = kniestuk (portret ten knieen
uit). = kniestuk, schoorbalk.
ftnielUeb, f. = kniepijn.
ffniff, nt. —e = kneep, [kreuk, vouw];
kneep, slimme streek, handigheid, kunstje;
Aniffe nub $fiffe = listen en streeken. tniffett
lisfttin. (b.) = vouwen, plooien. tniffig
tig, geslepen, slim. fniffitig = lastig.
—e
=
knip
(voor
den
neus
fittipp, nt.
fcbin. (b.) = knippen, schiebijv.).
f. = knikten; toeknippen.
ker.
f.
—e;
m.
— = knip (voor den neus), tik; beul.
fnippen.
tniplen, zie
—e = dreumes, dwerg.
anir, nt.
tnir'rett fcbiv. (b.) = knarsen, kraken; mit
ben )3dunen f. = knarsetanden.
ffniltergoib, 1. = klatergoud. tiefterit, 1cW-o.
(b.) = knetteren, knappen.
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Zranta
0.) leggen, oplossen; jet Lent ber
. = nu gaat hem een licht op; ficb einen
ScbttOftucb macben = een knoop in zijn
zakdoek leggen. fuolen, fMn. (.)=knoopen,
een knoop leggen. fnolenfOrmig = in den
vorm van een knoop of strik. fno'tentylft
lomp, ruw, onbehouwen. ffloiten'w zonder
knoop. ftnicilenPunft, m. = knoop-, vereenigingspunt. .q ttolettitift, m. knoopsteek.
ftnolenitoef, nt. = knoestige stok, knuppel.
knooptouw, touwladder.
(itnolentan, f.
tn.
--e
spurrie; knoopgras; varkensgras.
= knoestig; lomp.
—; ftnith'be,
—,
[knublien,
knoest, kwast.]
—0
Aniiffe = vuistslag, stomp.
n'nuff,
fttrfen, fc0iv. (b.) = stompen, slaan. fintffig
fatt = vinnig koud. = moeilijk, lastig.
fitiiff(e) = dronken, beschonken. fttatiten,
fcbiti. (b.) = kreuken, kreukelen, frommelen.
knoopen, binden, verfniiVfen, fcbtv. (b.)
binden, vastmaken, een band (toehalen);
f. = zich vastknoopen, zich verbinden, geknoopt worden.
= knuppel; bet
tiegt
Milt/Y.0f, m.
beim ,uttbe = er is een kink in den kabel.
,bot3, =
ftilititiVefilbalttnt,
:brute,
knuppellidam (-weg); -brag; -bout (talhout).
fnur`ren, fcbtv. (b.) knorren, brommen,
grommen; rommelen (int 2eibe). fnur'riq =
knorrig, brommerig.
tnu'fperia = knappend, krakend, bros. fnit'::
(b.) = knappen, kraken.
fpern,
attuste, iv. —, —n = knoet, karwats. fnulett,
fcbtv. (b.) = met de knoet straffen, slaan.
fnut'frOen, fcbiv. (b.) = in elkaar drukken,
persen; liefkoozen, knuffelen.
— = knuppel, stok.
fittiitlet, tn.
telber, m. = kreupelvers, rijmelarij.
fclv. (b.) = breien.
ffo. (Silo).
tioabin'tor, nt.
to'ren = coadjutor
(ambtswaarnemer v. een bisschop).
foannite'ren, fcbtv. (b.) = coaguleeren, stremmen, stollen.
fcbtv. (tj.) = zich coalizeeren,
foatifie'ren
zich verbinden.
iv.
—en =
coalitie, verbond, bondgenootschap.
nollatt, m. —(e)?,
kobalt. ftoliattntaL
f. = kobaltglas.
— = hut, hok, schuurtje.
no'bet, m.
= hob, varkenshok.
flo'bett,
— = korf als ransel, ben;
no'ber, in.
hoekige vischweer.
—e = kobold, kabouter,
flo'both, nt.
dwerg, aardmannetje, berggeest.
notio13' fcbiefien, fobuti3en, fcblv. (b.) =
kopje(-over) duikelen.
ift ber
nook m. —(eA Stijdje = kok;
befte honger is de beste sans; bide StiRte
berberben ben lrei (Verfaf5en bie t 'uppe) =
veel koks verzouten de brij.
norfYllaPfet, fn.; =birtte, tv.; :bud, 1 . =
kookllappel, -peer; -boek.
= warme bron.
ftiorfrbrunnett,
jAiv. (b.) = koken, zieden; Aaffee
f. = koffie zetten.
= koker.
FriViter, m.
flor4'nefitirr, f. kookgerei, kookgereedschap,
potten en pannen. ffij'rWn, tv. —, —nen =
keukenmeid. ftor*junge, tn. = koksjongen.
ft oft' feffet, ; =fun% = kook 11 ketel ;
-kunst.

nobtenidjutlun.

litufYIOffet, m. = kook-, potlepel.
nortYlintaiAine, iv.; =ofen,
, Otalutc, to. =
kook machine (-toestel); -kachel ; -pan.
ftocO'fat3, 1. = keukenzout.
norti'lltoPf, m.; =3uder, nt. = kooklipot;
-suiker.
ffoefeteiirner, 4M. = kokkelskorrels (een
geneeskrachtige, vergiftige bes met bedwelmende kracht).
= coda, slot van een
nO'int, tn.
muziekstuk.
m. = lokaas, aas, lokmiddel;
hakleer; auf ben A. anbeif3en = aan 't aas
bijten.
—e = onderkin; einem ba?,
[ffo'bert,
iem. vleien].
fraten
fivbern, fcblv. (b.) = lokken, aanlokken.
ffo'beg, zie tt obeN.
otq fitation`, —, —en = codificatie, inbrenging in een wetboek. fobifiaie'ren, fcbiv.
(tj.) = codificeeren, in een wetboek brengen.
—e = codicil, testamentfftibi3i1ti, T.
bijlage.
coefficient,
ftoeffi3ient', in. --en, —en
flo'fen, zie Aoben.
[getalfactor.
=
kloosterbier,
dun bier.
ffo 'fent, nt. —(e).?"
f.
— = koffer. S3 o f'f erdjen,
norfer, m.
= koffertje.
f.
nog, m. —(e), Abge = ingedijkt land.
kogge, koggeschip.
—n
nog'ge,
— = cohaerentie, samenhang.
.Clo1piiren3',
fotjarie'ren, fcbtv. (b.) cohaereeren, samenhangen.
— =cohaesie, samenhang.
= Kohinoor (beroemde
ftokinttr', tn.
diamant).
—(e) = kool (groente, en ook
nag,
voor „onbeduidende praat"); bat macbt ben
nicbt fett = dat helpt niet veel; aften
aufivarmen = oude koeien nit de sloot halen.
notwatufet, in. = zwarte merel. nobilitatt,
1. = koolblad.
RA'te, —, —n = (bouts-, steen-, aard)kool; tyie auf (brennenben) Aobten fiten =
op heete kolen zitten; mit A. fcbtviir5en met
kool schetsen; met kool zwart maken. rap.
ten, fcbiv. (tj.) = verkolen, kool verkoopen,
domheden praten.
noOlenarbeiter, m. = steenkoolbewerker.
fartenartig = koolachtig. noirtenbecfen,
1. = kolenpan, komfoor; kolenbekken.
noWlettlibergiverf f.; =brenner, in.; =bantpf,
m. = kolenjimijn, -brander; -damp.
noirtentaiintpfer, m. = doofpot (veer boutskolen).
I.; :glut, IC.;
nufrienlibiftrift, m.;
:grin, m. = kolenirdistrikt;
arntie,
-laag; -gloed (of -hitte); -mijn; -gruis.
steenkoolhoudend.
folyten4attig
rtotyten114iintlier, nt.;
m.; :faf=
ten, in. = kolenjjkoopman; -handel; -bak.
otytenillager, f.; =ntaga3-in, T.; =ma, T. =
kolen pakhuis (of -bekken); -magazijn ; -maat.
ftofrientnetter, nt. = stapel houtskool. noir:
fentneffer, in.
kolenmeter. ftolytenogtO,
f. = kooloxyde. nolytenPfanne, = kolenbekken, -pan, komfoor. nuirienplai, m. =
plaats waar kolen opgestapeld liggen. ft041en:.
rebter, 1. = kolengebied. notytenfart,
kolenzak. faYlenfauer koolzuur. noirten,
— = koolzuur.
fame,
:frOiff, fi-; grb000en,
ffoirtettlIfitaufei,
m. = kolenlischop; -schip; -hok.
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noirtettlliciiiippe, iv.; zfr4iiticer,
zftaub,
schep; -starter (vulemmer); -stof.
=
noWienfOltw, in. = koolspits.
Olenftift, nt. = houtskoolstift.ffayfenftoff,
m. = koolstof. ftutytentopf, nt. = vuurpot,
test.
noirfeniltriiger, m.; :tvagen, m.; .,3eMe, lm =
kolen drager ; -wagen ; -mijn.
= houtskoolteekening.
ftWettaeir4nung,
ffo4iten3ug, m. = kolentrein.
nowter, nt.
- = kolenbrander. ffijiyter:
atanbe, m.=kinderlijk geloof, blind (bij)geloof. RiAler4iitte, = kolenbrandershut.
ftlArgarten, m. = kool-, moestuin. ffo4tiz
giirtner, nt. = warmoezier. no4flo4f, nt. =
kool (als voorwerp). noWntartt,
=
groentemarkt.
fto41'nteife, in. = koolmees. to41ipectiralien:
fouara = pikzwart. ftoftrpftan3e,
=
= koolkoolplant. ftotitralti, nt.
rasp, raapkool. ffo4t'riibe, = koolraap.
foiglAtuar3 = koolzwart, gitzwart. notir:
fOroffen, qm. = spruitjes.
:Watling, in. = kool stronk;
no4I'llftrunt,
-witje.
—n = kohorte (1Ode deel van
noborle,
een Born. legioen).
Frolit3lbettA', in. — = coincidentie, 't samentreffen, samenvallen. foimibie'ren, Tcblro.
(b.) = coincideeren.
—n = kooi, slaaphut.
ftole, in.
cocaine (verdoovend
nufain', 1. —(e)
middel).
—n = kokarde.
fforar'be, m.
[folefn, fe0b). (4.) = met vuur spelen; wippen
met den stoel; kopje-duikelen. fcbin.
(4.) = overgeven, uitbraken].
koket, behaagziek; bekoorlijk, befacia'
—(e)n = koketterie.
vallig. ftofetterie,
forettie'ren, fcbin. (b.) = koketteeren.
cokeskachel.
Slof'ofen, m.
Ftoron', zie &con.
=
nolo411baunt, m.; :nufb tn.; :patine,
kokos II boom ; -noot ; -palm.
fforben, nt. — kolf (ant Oeinebre;
S.bief5eug), (destilleer)kolf; zuiger (einer eta1c4ine); zaad-, vruchtbundel (an ilJta6 unb
eirfe

l3.).
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collegialiteit. Rolie'giengetber, $f. collegegelden. noliegientieft, f. = dictaatschrift.
nolfe'g(iunt), f. Bien = college, alle
collega's, raad, onderwijzerscorps, voorlezing.
ffoltertaltten, $1. = bijeenverzamelde opmerkingen of uittreksels.
ffolieftanti , m. —en, —en = collectant. ft at:
= collecte, inzameling. nolieften-e,
Idle,
In. —e = collecteur, verkooper van
staatsloterijbriefjes. folfeftle'ren, fcbru. (b.) =
collecteeren. noffertion', in. —, —en = collectie. fulteftifY = collectief, samenvattend,
als geheel. fioltertiWum), 1. -4, .. be u.
ba = collectief, verzamelnaam.
buis, wambuis, leeren
—
fteler, 1.
kolder.
— = kolder, uitbarsting van
II. ftolifer,
woede. follerin = kolderig, razend, woedend.
fotifern, fcblt). (t.) kolderen, razen, woeden;
(bout Zru0abn) kolderen, kokkelen; (bon Zatt
ben) kirren; (bom Vagen) borrelen, rommelen;
(1.) = rollen.
—(e).?>, —e = buis, wambuis.
nolfett',
float (storco).
foitibie'ren, fcbin. (4.) = botsen.
botsing.
--, —en
= kolli, stuk vrachtnot'fo, f.
goed.
= collodium (kleefmiddel).
f.
ftotto'cluimit, quien = colloquium,
samenspraak, gesprek, examen in gesprekvorm.
—, —en = colluzie, geheime
nottufioni,
verstandhouding, doorgestoken kaart.
—=
in.
f. = Keulen.
Keulenaar. Ranter, fafinifrO = Keulsch.
= dubbel punt.
ffolon,
ffOiOnat', f. —e = colonaat, pachtgoed.
noto'ne, m. —n, —n = boer, volkplanter.
folontar = koloniaal. notonia1 1 4anbef, nt. =
koloniale handel, zaak in koloniale waren.
ffttiontartuareit, $f. = koloniale waren.
nolonialituarengefriAft, zaak in koloniale waren, kruidenierszaak. ftolon-intton:
ren4iittbfer, nt. = handelaar in koloniale
waren, kruidenier. notottir, tn. —, —(e)n =
kolonie. ftiotonifation', —, —en = kolonizatie. fvfonifie'rett, icWv. (b.) = kolonizeeren.
nitIonifie'rung, lo. = kolonizeering, kolonizatie. nolonift', nt. —en, —en = kolonist,
volkplanter.
—n = colonnade, zuilenrij,
nolonnaln,
zuilengang. ffolon'tte, —, = kolonne;
kolom (in een dagblad). foton'nettiveife =
in kolonnes, in kolommen.
—(?,)= colophonium, viool‘CittitoPOo 'n-hint,
hars.
—n = kolokwint.
.q uiticruin'te,
= koloradokever.
ffolora'boriifer,
—, —en = coloratuur, versienoforaturi ,
ring v. d. melodie, triller. folorie'ren,
(f).)= koloreeren, kleuren. flotorift', in. —en,
—en = kolorist, kleurenschilder. notorir, f.
—(e) = koloriet, kleurschakeering.
notor, nt. ..110, ffe = kolossus, reus, reuzenbeeld. foloffal(ifrO) = kolossaal, reusachtig.
— = Kolossens. noturfer=
otuffer, tn.
= brief van de Kolossenzen.
brief,
= Kolosseum, (rest van
otuffeltirt, 1.
't grootste amphitheater in Rome).

ovbeitilfittag,
f. = kolf ilslag;
-spel.
zuigerlistang;
jtofb
fforbenilf-tange,
-slag.
nofeoOte'rett, 43t. = koleoptera, schildvleugeligen, kevers.
= kolibri.
nolthrt, nt. —(0,
koliek.
—
notif',
Poll, nt. (e), —e = kolk, met water gevuld gat.
ftonaboralor, m. ..to'ren = collaborator,
medebewerker; ook: titel voor onderwijzers
—, —en =
en geestelijken. ftonaboratuv,
collaboratuur, post van een collaborator.
fatal-era' = collateraal, ter zijde staand.
ffoliaterafierfle, nt. = ervende zijverwant.
ffoltateraVerbfitaft, in. = collaterale erfenis
=
of successie. ftafatereberWaithter,
zij verwant.
foliation', —, —en = collatie, vergelijking,
tegen-over-elkaar-zetting (in 't bijz. van teksten); collation, lichte maaltijd. folfatiortie'ren,
fc4iv. (4.) = collationeeren.
—n
ffolfen', zie Aoffegium. ftoffe'lle, in.
collega, ambtgenoot, vakgenoot.
zie Pectiof.
= ffoloortaiRe (spr.: ..taazje), tn. —, —n =
t(ifr4) = collegiaal. ffouegiatitav 10.
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culportage, 't rondventen (van boeken, kranten e. d.). .Clotporteite, in. —(eA —e =
colporteur. foltiortie'rett, fcWn. (b.) = colporteeren.
—n = wollen
auch : tn.
[Roller, in.
= (norbb.) kouter.
deken].
..rien=columbarium,
Rofttutita'rium,
grafgewelf met nissen voor de urnen.
= kolom (druks), druknviintelte, tn.
zijde.
ftombattanti , in. —en, —en = strijder, vechtend soldaat.
—, —en = combinatie,
Slontbinatiorr,
verbinding, vereeniging.ffoutitinationabe,
= combinatiegave, -geest. foutblitte'rett,
fcbtn. (b.) = combineeren.
ftomet', in. —en, —en = komeet, staartster.
flontfort' (spr.: loo p), = comfort, gemak, geriefelijkheid. foutforta'bel = comfortabel, geriefelijk, behaaglijk.
flo'ntif, iv. — = komische kunst. ftointifer,
komicus, komiek. th'ittifr4 =
—
komisch, komiek, grappig; raar, vreemd.
—e = comitaat, geleide,
otttitati, f.
Hongaarsch graafschap.

froinitee,

zie

noittitiegefatibter, tn.; Aterimnbtungett,
= comitiale gezant, — verhandelingen
a. bij den rijksdag. comitiên, rijksdag, kiesvergadering.
komma.
—ta u.
(Tontinta, f.
Rontatattbant', in. —en, --en = kommandant.
nommanbantitr i , in. —, —en = kommandantuur, kommandantshuis, -plaats.
ntattbettr', —e kommandeur,
bevelhebber van een troepenafdeeling; ridder
in de hoogste klasse van een orde. fontntatt:
bie'rett, fittn. (b.) = kommandeeren, bevelen,
bestellen.
Rommanbitar', lit. —(e* —e = commanditair, stille deelgenoot; leider van een branche,
v. een filiaal. nottttanbile, —n;
nontinattbit'gefriiiift, f.= commandite, handelsgenootschap met commanditairs.
= kommando. from:
Rotttittan'bo,
= kommandostaf.
man'boitatt,
(bu
fommft u. er
tontimen, ft. (f.),
fontmt ac. fbmmt, ram; fame; tomm! gefommen) =
komen, aankomen; er foment geftogen, geritten,
gegangen = hij komt gevlogen of (aan)vliegen,
gereden of (aan)rijden, geloopen of (aan)loopen; er fam nub fagte, er fam au fagen = hij
kwam zeggen; flat) 91., nadj ,ottanb batmen =
te A., in Holland (in bad grof3e 91., in bad
fteine ,offanb) komen; in bie Stabt t. = in
of naar de stad komen; auf bie felt f. = ter
wereld komen; fommen Cie gut nadj ,f)aufe=wel thuis! bu fomntft mir eben recbt = je komt
me net van pas; er fam nit bon meiner
eeite = hij liet me geen oogenblik alleen;
er ift mit and ben Vfugen gefommen = ik heb
hem uit 't gezicht verloren; nidit bon ber
Stefte, bent atede f. = niet opschieten, niet
vorderen; an ein f. = bij een huis
komen; aneinanber f. = handgemeen worden;
in bie Scbute f. = op school komen; id) femme
mit = ik ga mee; er fain au Oetbe = hij heeft
geld gekregen, is vermogend geworden; tvie
fontmft bu baau? = hoe kom je er bij ? au
Ciren f. = tot eer en aanzien komen; tuir
fanten auf if)n au fiprecben = het gesprek kwam
op hem; au fide f. = tot zich zelf komen, bijhomen; auf3er fide f. = buiten zich zelf raken;

ftontututtataarbc.

Wenn 0 auf diAerfte fontmt = als 't op 1
ergste, als 't hoog komt; item tam ein Webanfe =
hij kreeg een idee; auf einen inf ad f. = op
een gedachte komen;
ift mir nie in ben
Sinn gefommen ik heb er nooit aan gedacht; einent in bie Cuere f. =iem in 't vaarwater komen; mit ail). auftanbe f. = iets
klaar spelen, tot een goed einde brengen; au
Statten, an $affe f. = te pas komen; bob
foment ibm Scbaben = dat loopt op zijn
nadeel uit; 140 ettn. au Sttufben f. faffen =
zich aan iets schuldig maken; einem grub f. =
iem. grof aanspreken, onbehouwen tegen iem.
zijn; fominft bu mir fo? = begin je op die
manier? er fat mir nur bamit f. ! = laat hij
't maar eens probeeren! dat moest hij eens
durven ! mn fein Gelb, fein bob.ielien 2C.
t. = zijn geld, zijn geluk, 't leven verliezen;
auf feinen aretuth thf3t er nicW f. = voor zijn
vriend neemt hij 't dadelijk op; ettu. an fide
f. taffen = kalm afwachten; um tnieber auf
befagten S)anunet fu t. = om weer op ons
onderwerp te komen; er foment auf feinen
griinen Btneig = hij komt tot niets; ba fommft
bu an ben Necbten= daar ben je aan 't goede
kantoor. fontIttettb = komend, aanstaand.
fttnitnten'be, tn. —, —it = commende, gebied
van een orderidder; ordesprebende.
fontatenfttraltel=commensurabel, onderling
meetbaar.
nontntent', tie iiinment.
—e u. . . rien = COMnonuttentar', m.
mentaar, verklaring, uitlegging. nommen::
talor, nt. ..to'ren = commentator, verklaarder. fontntentie'rett, fcWn. (b.) = commenteeren, verklaren.
flontitteW, nt. —e = fuif, feestmaal,
jool. otitinelaYtntrib f. studentenzangboek.
fontuterfte'ren, if*). (b.) = fuiven, banketeeren.
ftontnterA', in. —0 = handel. fontaterAiell' =
ftomater'3iettrat,
commercieel,
= handelsraad (een titel).
nt.
—n,
—it
= kameraad.
Rotttatifitolte,
ftuttuttW, tie otrtm.i.
nt.
—(e)
—e
= commissaris;
Romtiffar',
chef. nomntiffariati, 1. —(e)b, —e = commissariaat: ambt, kantoor, gebied van een
commissaris. tommiffairifdi = commissoriaal,
voorloopig.
kommiesbrood.
ft ontottiOnot,
—, —en = commissie; bonduntntiffiow,
schap. nottuttiffioniir', —e = commissionair. flotrturiffloiWgebiltir, in. = commissieloon, provizie. flontiffiottOlefrOaft,
= commissiehandel. fontntiffo irifM = commissoriaal.
RontntifOr4111), m. = kommiesschoen, soldatenschoen.
flommittent', in. —en, —en = committent,
lastgever. ommittie'ren, fd)tv. (b.) = committeeren, als gevolinachtigde afvaardigen.
fontittlitt = passend, geriefelijk, gewenscht.
foinntob' = gemakkelijk, geriefelijk. nom:.
ttto'be, tn. —, —n = commode, latafel. nom
ntobitat', —, —en = gemakkelijkheid,
gerietelijkheid, geheim gemak.
u. —n = cornottuttobo're,
modore, zelfstandig gezagvoerder ter zee.
fottuttuni = gemeenschappelijk, gemeen, laag.
foinutunat' = communaal, gemeentelijk, gemeente... nommuital'garbe, In. =stedelijke
schutterij.
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Atontinunattehret.

kommunatlieOrer, nt.; Jefittle, iv.; :fteuer,
= gemeentellonderwijzer; -school; -belasting.
- it = commune, geRotttinulte,
meente; Commune (3u $arB 1871).
flommunifant', nt. -- en, - en = communicant,
avondmaalganger.
communi, -en
ftoinntnnifation i,
catie, mededeeling; verbinding, verkeer.
= communicanommunitationtymeg,
teweg.
= communie,
onunnnioni,
Avondmaal.
= communisme.
nommunity ntuO, nt.
ftontinunift s, in. —en, —en = communist.
fonnnunillifit = communistisch.
foininuniAte'ren, fcbin. (ft.) = communiceeren,
meedeelen, in gemeenschap staan; communieeren, aan. 't Avondmaal deelnemen
omabiant', in. --en, -en = komediant.
= comedie, blijspel.
ffontiVbie, tn.
-(e)n = compagnie:
nont0a(n)nie',
afdeeling v. een bataillon, gezelschap.
RontPagnon', zie &mown.
fontpaft' = compact, clicht. vast, veelomvattend.
nomPante, zie Slon4tagnie.
outtlarationi , in. --, --en = comparatie,
vergelijking (trappers van
.4ontOctratiiii,
comparatief, vergrootende
m. ---(e)8, -- e
trap.
nomParant', in. - en, -en = comparant,
voor 't gerecht verschijnende. foittParie'reit,
ftt in. (b.) = compareeren: vergelijken, voor
't gerecht verschijnen.
comparse, figurant
flontOctrje, m. n,
(op 't tooneel).
ffe,
..
fie
=
kompas.
Routing, nt.
ftoinlia-4111iduOdien, f.; :nabet, tn.; :rife,
= kompasiihuisje; -naalcl; -roos.
tomPenbia'rifrO = compendiair, bij wijze van
uittreksel. fonipenbiW = compendious, kort,
afgekort, saamgevat; gemakkelijk, handig.
. biers = compennomPett'biunt, 1.
dium: handboek, korte schets.
,
-,
--en
=
compenzatie,
s
nontPenfation
vergoeding, vereffening. nompenfatione:
Venbet, f. = compenzatieslinger. foncPen:
ite'ren, fcblv. (O.) = compenzeeren, vergoeden,
vereffenen; WI) f. = tegen elkander opwegen.
foinOetents = competent: gerechtigd, bevoegd.
--, -en = competentie:
fiontIntettA',
bevoegdheid, ambtsgebied.
-, -en = compilatie : vernont011ation' ,
zamelwerk, samenlezing. nompita i tor, m.
to'ren = compilator, samenlezer. fontInfie'ren, 1cOno. (h.) = compileeren.
—e = complement,
ontOtentent', f.
aanvulling. flomplententiirlarbe, = complementaire kleur. nontotemennuintet, m. =
complementshoek.
fompletti = compleet, volledig. foinpfettie':
(O.) = completeeren.
ren,
-e = complex, samenft ontplegi , nt.
vatting. geheel, groep.
, --en = complicatie,
nomPtifationi ,
verwikkeling.
compliment.
---e
nontOlintent', 1.
nompfimen'tenmarlyr, nt. complimentencom(f).)
maker. fomptimentie'ren,
plimenteeren.
fomptiOe'ren, icWn. (tj.) = compliceeren,
verwikkelen, ingewikkeld maken.
VAN GELDEREN, Dititseh Woo pdenboek.
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funfetfisuao.

notuPtott', 1. komplot; ein ST.
anaettern od. iciunieben = een k. smeden. font:
Ofottie'ren, 1cOin. (O.) = complotteeren.
= componeeren.
fontlionte'ren, fcbro.
nomPonift', m. -en, -en = componist.
bloemkorfdragenden.
Slonctiofilen, 43f.
- en
cornpozitie.
ftomPofition',
.. to = samengesteld
RoutPo'fitunt, 1.
woord, compozitum.
e= compost (een mengontOoft', in.
sel tot mesting).
= compot,
e
RoutPotti, 1. -(e),
compote.
fontOrefr = compres, ineengedrongen. Rum:
-n = compres, omslag. Rout:
prerje,
--, -en = compressie, semenpreffion',
persing. noutpreffioneliumpe, perspomp. fontprintie'ren, fdpn. (tj.) = comprimeeren, samenpersen.
11e = cornffe,
nontOroiniff, m. u.
promis, overeenkomst, schikking. fontOro:
mittie'ren, (f).) = compromitteeren,
't eens worden, (iem., iets) in opspraak
brengen.
= comptabiliteit, verftontOtabilitar,
antwoordelijkheid, rekenplichtigheid.
ftontOtoir', zie
= comtesse, jonge (on-,
Routterfe,
gehuwde) gravin.
-e
= komthur, commanftonttur', m.
deer (v. een orde).
ffoncentration', ftonce0f, noncert', eon:
eeffioni, zie Stony ...
ftoncOn'tie, in. , n = konchylie, schaal-,
schelpdier.
flonciV, ftoncipient', zie Rot-16 ...
fionbenfation', iv. — = condenzatie, verWren =
dichting. S onbenfalor, nt.
= concondenzator. fonUnfie'ren,
denzeeren.
onbition', --, -en = conditie: voorwaarde; toestand; betrekking, dienst. fottbb
done' = conditioneel, voorwaardelijk. eon:
m. - = conditionalis, voorwaardelijke wijs. fonbitionie'ren, fdflo. (.).-----conditioneeren; in betrekking, in dienst zijn.
nonbilor, m. ..to'ren = suiker-, banketbakker. nonbitorei', in. -, -en = banketbakkerij, conflserie. noubilorloaren,
=
suikerbakkerwaren, confituren.
- , -en = condoleantie,
nonDotena',
rouwbeklag. ftunbotettOrief, nt., :febrel:
= condoleantiebrief. ionbolie'ren,
ben,
fctitn. (O.) = condoleeren.
- 8 = condor (een
--e
ftoit'bor, m.
soort groote gier).
noubutt', in. -(e)4, -e = geleide, lijkstaatsie..
kondukteur.
nolthufteur i , UT. -(e)8, -e
to'ren = conductor;
ffonburtor, nt.
holle sonde.
nonfeft, 1. -(e)8, -e = lekkers, suikergoed.
nonfefvbiirbfe, tn. = doos of schaal voor
suikergoed. nonfeftion', , -en = confectie, gemaakte kleederen.
(od.
RonfeitionO'llartitef, m.; :Refdjaft,
= confectiellartikel; -magazijn.
:taben,
-, -en = conferentie, zitting,
ffonferen3',
= conberaadslaging. fonferie'ren, fcOin.
fereeren, beraadslagen.
-, -en = confessie, geloofsnonteffion s,
belijdenis; geloofsgenootschap. fonfeffioneW
confessioneel. fonfeffbmWto = tot geen
confessie behoorende,

tontibeittlett.
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1.; 4ueiIje,
confidentieel, vertrouwelijk.
W.;
fonfibentietti
nonfigurations, in. —, —en configuratie: koningsllkeuze, -water; -wouw.
= koninklijke waardigheid.
onderlinge stand v. d. planeten.
fikiltiOtniirbe,
tamer = koningschap;
f.
nottfirmanb', tn. --en, —en = confirmandus,
koninkrijk.
communiekind. Ronfrirman'benunterridit,

nt. = godsdienstonderwijs. tqonfirmation',
—, --en = aanneming, mzegening, communie. fonfirmle'ren, feOto. (1).)=bevestigeu,
inzegenen, aannemen.
sionfiRation', , --en = cunfiscatie,
inbeslagneming. fonfiOie'ren, fcitto. (Ii.) =--confiskeeren.
nontitierett, 431. = confituren.
—e =- conflict, betsing,
ontftft', in.
strijd.
- c = confluentie, samennonffug',
vloeiing.
Rontaberation', in. —, —en = confederatie,
bond. fonfijberiert' = geconfedereerd.
fonform' = conform, overeenstemmend, gelijkvormig. Ronforntifti, nt. —en, —en
conformist, lid v. d. Eng. kerk. ffonformitar,
= conformiteit, overeenstemming.
ft onfrontation', in. —, —en = confrontatie,
't tegenoverelkaarstellen. fonfroutie'ren,
fcWv. (1.) = confronteeren.
fonftve = konfuus, verlegen, in verwarring.
—, —en = confuzie, verStonfulion',
warring. nontufionivrat,
= warhoofd.
fottgeniar = congeniaal, geestverwant.
nongeftion', In. --, —en = congestie.
nongfonterar, f. —e = conglomeraat,
't samengepakte, tot een klomp vermengde.
nongregation', in. —, —en = congregatie,
geestelijke broederschap, kloostervereeniging.
ffe = congres.
nottgrejr, nt.
fongruettt' = congruent. SIonnruett3', —,
—en = congre g atie. fongruleren, fcW-n. (b.) =
congrueeren.
nontfe'ren, $1. = koniferen, naaldboomen.
in. —(e)??,, —e = koning; (int ,Warren,
fpiet) beer, koning, (iron.): ba.?, Oitcb ber
Sionige = het kaartspel. --,
—nen = koningin; (int kartentbiel) dame,
koningin; bie St.,Vitive = de koningin-weduwe.
[falttatfdj,] (bei nein: St.) =
koninklijk; fitt f. amitfieren = zich vorstelijk,
heerlijk amuzeeren. Foltigrefit, f. —(e).?>,
—e = koninkrijk.
ita'nigClabter, nt. ; ut.; iv. =
koningslladelaar (-arend); -appel (ananas);
-peer.
RO'nit011 blau, 1.; :btunte, in.; :eibeefge, tn. =
koningsllblauw (smalt); -bloem (pioen); hagedie (op Java).
ftiVnig411farbe, iv.; :farn, :freunb,nr. =
koningsllkleur (purper); -varen; -vriend (of
-gezinde).
:front, f. =f. ; :few,
koningsllgeel; -kaars; -kruid.
nikninCfrone, to. ; :title,
; :ntorb, nt. =
koningsllkroon; -lelie (keizerskroon); -moord.

conisch, kegelvormig. ftoltui4 , m.
= kegel.

foltiftt

--en = conjectuur, gissing.
Rottlefturi, tv.
nonittgation', Iv. , en = konjugatie, ver-

= konjuvoeging. foniunteren,
geeren , vervoegen.
- en = konjunctie: voegtg oniunftioni,
woord ; samenstand van planeten in denzelfden
meridiaan. non'iunftth u. ftottiunitity , m.
---e = konjunctief, aanvoegende wijs.
e%onittitttur', —, —en = conjunctuur,
samenloop v. omstandigheden; tijdsomstandigheden; uitzicht in zaken.
concaaf, holrond, uitgotel.d. non:
fonfatV
— = concaviteit, h
fattitiit',
ottftatbe, 1. —n conclave, plaats en
vergadering waar de kardinalen een nieuwen
pans kiezen.
ftonftulion', tn. , —en = concluzie.
nonforbau3s, to. , —en = concordantie, een
—e =
bijbelregister. itonforbar, f.
concordaat, verdrag tusschen staat en kerk.
nonforbia, tn. = Concordia, Eendracht.
ftonfor'Dtenformet, iv. = concordienformule,
-boek, symbolisch geschrift v. d. Luthersche
kerk.
fonfret' = concreet. ftonfretunt, f.
.. to = concreet substantief.
—e = concubinaat,
ottfubittat', 1.
wilde echt. flonfuflistte,
= bijzit.
onfurrenr, nt. —en, —en = concurrent.
nonfurrelq, to. en = concurrentie,
wedstrijd; samenloop; einem A. matten = iem.
concurrentie aandoen; eine St. augcbreiben =
een prijsvraag, concours uitschrijven. fon:
furrie'ren, fcWv. (f).) = concurreeren, wedijveren, meedingen. flonfurd',
—e =
bankroet, failliet; wedstrijd, concours; in R.
failleeren, bankroet gaan. nonfurS':
geraten
eriiffnung, 't uitspreken van faillissement. nottfur# 1 gtaubiger, in. = schuldeischer. Rottfurntaffe, in. = failliete boedel,
f. massa. ffonftraberfafiren, 1. = gerechtelijke behandeling van een faillissement.
= curator in een
noniur#'bertuatter,
faillissement.
fon'nen, nor. (tj.) (idj faun, er loon; fonnte;
fiinnte ; gefonnt) = kunnen; nicbt bon ber Ste&
= zich niet kunnen verroeren; idj faun
nicV4 baf iti = ik kan 't niet helpen of 't is
inijn sehuld niet; Wenn e?, fein loon = als
't kan; ran5iififcb = Fransch kennen; ar0=
inenbig I. = van buiten kennen.
ft miner, ni. —e = connexus, samenhang.
nonnegion', in. —, —en = connexie, verbinding, invloedrijke betrekking of kennis.
nonnitnit3', in. —, —en = conniventie, toeiYntOlintiirber,
; :paOter, f.; :reiber, geeflijkheid, oogluiking. fonnitiie'rett, fcbn).
(0.) = conniveeren, oogluikend toelaten.
in. = koningsllmoordenaar; -papier (royaal p.);
-reiger.
—e = konnossernent,
nonnoffentenr, f.
= vrachtbrief v. d. schipper.
;
fanigCrofe, ;
koningsllroos (pioen); -zalf; -water.
fion'rab, in. = Koenraad.
..to'reit = conreetor, titel
alti011fcePter, f.; :ft4tefgn, 1.; :frffiange, tonsreftor,
tn. = koningsllschepter; -schietfeest; -slang. voor leeraren aan hoogere scholen.
RiYttigClfituff, in. ; in.; :ftab, in. = nonfefration', tn. —, —en = consecratie,
inwijding, inzegening. fonfefele'ren, fcbtv.
koningsllsehot, -zetel; -staf.
= consecreeren, wijden, inwijden, in=
naltig#110ron, m.; :titel, m., :bond,
koningsgroon, -titel; -vogel (paradijsvogel).
zegenen.

tonierntiti.

toulienteren.

fonfefittib' = consecutief, gevolgtrekkend, flint', in. - , --en= consultatie. fonfuttie'rett,
fcbin. (b.) = consulteeren.
gevolguitdrukkend, volgend.
consumptie, vertering.
(e)
---e = consent, toesteminnig. tionfunt', nt.
fttntfet0',
en = consument,
nonfuntent', in. --en,
konsekwent. fi‘onfequenA',
fonfequent'
converbruiker. fonfttutie'rett, fcbiti. (ti.)
---, —en = konsekwentie.
— consumptie.
fonferbatib' = conservatief. ftottfertialor, sumeeren. ,qonfunttion',
verbruiksbelas..to'ren = conservator, bewaarder. nun: RottfttmtiotWfteuer,
nt.
verbruiksver..rien = conservato- ting. ftottfitnt'bereitt,
ferbato'riunt, 1.
eeniging.
rium, hoogere muziekschool. onfer'in,
contact, aanraking.
---n = conserf, in suiker ingemaaakte ftontaft', nt. (e), —e
vruchten; vleesch in blikken e. d.
fontant', zie comptant.
totttemptatity = contemplatief, beschouwend.
bie'rett, fcbin. (b.) = conserveeren.
= contrabande. Rattler:
ftonfigttattt', in. —en, --en = consignant, af- non'terbanbe,
—e = conterfeitsel, beeld,
—e = con- fet, f.
zender. nottfigttatar', in.
= contramerk.
signatair, ontvanger van consignatie-goederen. portret. ft on stermarfe,
, en = consignatie, non'tertam, nt. = contredans, gezelschapsRonfignation',
zending v. goederen in commissie. tottiia: dans.
consigneeren, ter bewa- frontegt', in. — (e)e,, - -e = context, samennice'rett, fcbiro. (4.)
ring of ten verkoop overgeven; (soldaten) het hang, inhoud.
---(e* —e
verblijf in een kazerne aanwijzen.
ffon'tinent u. flontitteur,
conticontinent, vasteland. fontinentar
zie
continennonfiftorini'rat, ut. = lid van een consistorie. nentaal. ftotttinentat'f0erre, tn.
consistorie,
taalstelsel.
..rien
Stonfifto'rium, 1.
contingent, bij(e)?2, — e
kerkeraad, geestelijke raad e. d.
nontingent',
fonftrible'ren, fcbin. (4.) = conscribeeren, drage.
--, fontinuierlic0 = voortdurend, aanhoudena.
manschappen lichten. nonffriOtion',
= continuIteit, dour,
- en = conscriptie, loting, lichting. fontiri0:: ftuntinititat s ,
samenhang.
tion,W4iflic4tig = dienstplichtig.
—n = console.
non'to, zie tonto. iltuttoforrent', zie onto
nottfole,
consoliclatie, corrento.
—, —en
nonfolibation',
vereeniging inz. v. d. staatsschulden tot eerie nontor', zie
groote schuld. fonfolible'ren, fcbie. (0.) = non ' traba% nt. = contrabas. fontrobittos:.= consols, ge- rifcb = contradictoir, elkaar tegensprekend.
consolideeren. nonfot ,e,
.qinttra4ent', in. —en, ---en = contractant.
dekte schuldbrieven.
fion'fonant, m. —en, en = konsonant, mede- fontrabie'ren, fcbin. (b.) = contracteeren.
—e = contract. eon:
klinker. nonfonam s , in. ---, -en = eenstem- ftontraft', nt.
contractbreuk. fontraft'::
migheid, welluidendheid.
traft'brurf), nt.
= konsort, deelgenoot, brihtig = schuldig aan contractbreuk. fon:
—n,
ft onforle,
contractueel, bij conmakker, gelijkgezinde. nonfor'tiunt, f.
traftlir4,
.. ties = consortium, maatschappij, genoot- tract.
=
contrefuge,
tegenfuga.
schap.
non'trafune,
= contra-punt, compozinottfpiration', in. --, -en = conspiratie. non'traInift,
conspireeren, tieleer.
fonfpirie'ren, fcbiti. (b.)
rotttrar' = contrair, ongunstig, tegen...
samenzweren.
- = constabel, politie- fotttrafignie'rett, fcbin. (00= contrasigneeren,
Ronftatiler, ut.
medeonderteekenen.
agent.
—e = = contrast. fun=
Rontraft', m.
rottftanti = constant, standvastig.
trnftte'rett, fcbin. (4.) = contrasteeren.
noteftatttin, m. = Constantijn.
nottftantinoliet, f. = Konstantinopel. ftott, nontrabenient', nt. —en, —en = contravenient,
= Konstanti- overtreder. fontrabeitie'reit, fcbir. (4.) =
ftantittoPotitaIter, in. contravenieeren, handelen in strijd met ...,
nopolitaan.
--, —en =
overtreden. ftontratientions ,
Sloni ftan3, f. = Konstanz. flott'ftam, in.
contraventie, overtreding.
= Constance.
Constant. nonftan'Ae,
(b.)
=
constateeren,
vastkontritittent',
in.
—en,
—en
=
contribuent,
fonftatieirett, 1cbitl
hij die bijdraagt. fontribuie'rett, fcbiti. (4.) =
stellen.
en = constellatie: contribueeren. nontribution', iv. —, --en =
nonftelfation', in. —.
sterrebeeld, gesternte, onderlinge planeten- contributie, schatting, bijdrage.
= contrOle.
stand.
nontrotite, to.
—e = controleur. fontrottie'rett,
nonftentatiott i , nt. -- = consternate, verle- nt.
genheid. fonftentle rrett, fcbiro. (ti.) conster- fcbiv. (t.) = controleeren.
—n = controverse ,
neeren. tottfterniert' = geconsterneerd, ver- ftontroberfe, to.
twist, twistvraag, woordenstrijd.
legen.
contumacie, niet-verfottftitttie'rett, fcbto. (0.) = constitueeren, nontuntaa', in. -vaststellen, instellen. ffottftitutiott', —, I schijnen, verstek; in A. berurteiten = bij
—en = constitutie grondwet, lichaamsgesteld- verstek veroordeelen. fotttunta3ie'rett, fcbin.
held. fonititutio'nelt=constitutioneel, grond- (b.) = bij verstek veroordeelen. nontuntaa'.,
urteit, f. = vonnis bij verstek.
wettig.
—, —en = omtrek, omlijning.
(f).) = construeeren. eon= nontur',
fottftrule'rett,
kneuzing.
—, —en
ftruftiolf, in. , en =-- constructie, samen- notttuflon',
—, —en = convenance, welstelling, bouw.
ftottbenien3',
voeglijkheid, geriefelijkheid. nonbeniett6',-—it = consul. fonfula'rifc4
tion'fut, m.
= huwelijk van convenientie, naar
consulair. nonfulent i, in. —en, —en = con- ',drat,
sulent, rechtskundig raadgever. ffonfutta, stand e. d. foubettie'rett, fcbin. (b.) = con21*

nonneut.
venieeren, passen, schikken. no-talent', in.
—e = convent, vergadering (van de
monniken in een klooster), klooster: Conventie.
nonbentilet, 1. — = conventikel, geheime vergadering. nattbentilter,
ziekonbentual. nonbention', iv. —, —en =
eonventie, overcenkomst, verdrag. ftonbett,
tiottarftrafe, conventioneele straf,
verdragsstraf. fonbentionell' = conventioneel.
ftonbentuat',
—en
con ventuaal,
kloosterbroeder.
—
nontiergett3',
convergentie 't naar
elkander toeloopen, 't naderen. fonberni.erett,
fcbiv. (b.)
convergeeren.
nonfierfations,
- --en = converzatie.
ffonberfation'tegifott, f. = encyclopaedie.
attberfatiotO'fpratte, to. = converzatietaal, -stijl. fontlerfte'rett, fcbiv. (1.) = converzeeren.
unberfion', —, —en = converzie, verandering, verwisseling. onbertierliar =
converteerbaar, convertabel. fotthertie'rett,
converteeren.
ottbertie'ruttn,
iAttl. (b.)
— = conversie, bekeering. $Iontiertit',
nt. —en, —en = convertiet, bekeerde.
fonbq' = convex, gewelfd, bolrond.
begittif,
convexiteit, bolrondheicl,
gewelfdheid.
Stottbiff, f.
—e = convict, vrije tafel
(voor studenten); 't samenleven • R. K. semiftonbrbium, zie tl onbibiunt.
[narium.
nottintifion', —, —en =convulzie, (stuip)trekking. fottbutfillifd) = convulzief, stuiptrekkend, krampachtig..
fomebie'rett, fcbtv. (b.) = concedeeren: toegeven, toestaan.
concentratie. fawn=
nomentration', trie'rett, fdjm.
= concentreeren. town':
concentrisch.
trifc4
non3eVt', 1. —6, —e = concept, ontwerp,
schets, klad; att.k bent
fommen
van de
wijs raken; einen au?, bent
bringen, einem
bad berrilden = iem. van de wijs, van zijn
stuk brengen. nott3eption', iv. —, —en =
conceptie: ontvangenis; opvatting in den geest;
't opstellen van een geschrift.
non3erts, f.
—e
concert; in?, A.
geben = naar 't concert gaan.
flomertlfaat,
;
;
f. —
concertlizaal; -zanger; -stuk.
—en = concessie, vergunftott3efflotti,
ning. nomeffiottitri, m.
—e = concessionaris, die vergunning heeft. fott3effiaz
= concessioneeren. fon:
nie'ren,
Aeffitv = toegevend. non3effitv, m. =
toegevende conjuctief. fi.on3effilviats, in. =
toegevende zin.
—e
nottgr, 1.
—ien = concilie.
= concipient, samensteller,
flon3i0tettt',
schrijver. fottAitlie'rett, fdnv. (b.)
concipieeren, ontwerpen, opstellen.
fon314' = bondig, kort.
noo0erationi, iv. —, —en = coCiperatie.
fooperie'ren, fcbiv. (b.) = coOpereeren.
—, --en = coOptatie, zelfaanhooPtatiow,
vullingsverkiezing. fooptie'ren, Ittu. (b.) =
codpteeren.
floorbinalen, 431. = coiirdinaten. noorbina,
film', iv. = coOrdinatie, nevenschikking.
foorbinierett, fdpv. (ti.) = coCirdineeren,
nevenschikken.
—(e)?, = kopal (een gomsoort).
RoOttr,
kopalvernis.
oOat'firttW, nt.

Ratitwelj.
no4)ele, Iv. —,

n = kopeke: (Russ. 0,01

roebel).

- keper, gekeper d weefsel.
ffij'Per, in. fiiVern, fcbiv. (b.) = keperen.
= aanhanger van
ftoPerttifalter, m.
Copernicus. roperttifa'niftt =Copernicaansch.
ft Of, nt. Aiipfe = kop, hoofcl; au Ai*

ftetgen = naar het hoofd stijgen; et bat A. =
hij heeft verstand; ein offence, finger, feiner
A.
een heldere, schrandere, fijne kop of
een helder, schrander, fijn hoofd; er bat Oritte
int Aolife
hij heeft verstand; im Aopfe
redjnen = uit 't hoofcl rekenen; fie fiat Oren
eigenen od. fie fiat ibren K. Mr ficb = zij
heeft een hoofd, een eigen kop; ben K. auffeten = een hoofd toonen; auf jeinem A.opfe
befteben - op zijn stuk blijven staan; icb Weil;
nicbt ivo mir bet A. ftebt= ik weet geen raad,
mijn hoofd loopt on); er ift nicbt auf ben K.
gefaaen - hij is niet van gisteren, niet dom;
er ftettt atf6 auf ben A. hij gooit alles
't onderste boven; fidj auf ben A. fteffen = op
zijn hoofd gaan staan (fig.); einem ben A. bet=
breben - iem. het hoofd op hol brengen.
maken; er ift tin .41We nicOt gan5 ricbtig oct. er
ift bet ben A. gefcbfagen = hij is niet wel bij
, 't, hoofd; ber A. fcbitrinbelt ifjm = hij is duizelig
in 't hoofd; bct.d miff mir iticbt in ben A. = dat
wil er bij mij niet in; einent ben Kopf 3urecbt=
feten, oolc: einent auf ben A. fon-linen, ftei=
gets = iem. terechtwijzen; einem ben A.
ivaften iem. zeggen waar 't op staat; bid
Sopf e, bier ittne = veel hoofden, veel zinnen;
K. ober Scbrift = kruis of munt. avorab,
= moordenaar.
famether,
$loprilarbeit,
:batti), f.; :bebeaung,
= hoofdilarbeid (hersenarbeid);
:btirfte,
-band (bandeau); -deksel; -borstel.
= kopje, hoofdje; fie bat
ftaPrifyit, f.
zij heeft een hoofdje; be, A. auf,
ibr
f4en = een hoofd toonen. fobtv. (b.) =
onthoofden, 't hoofd afslaan ; (planten) toppen,
kappen. Ropfientie, f. = hoofdeinde. tole:
hoofdvormig. nottrfiifiter,
farmig
=
koppootigen.
zgrittb, tit =
ftoPfl getb, f. ;
hoofdligeld, -jicht; -zeer.
= femelaar, domper, schijnRoPfs battner,
vrome, pietist. floOr iittaerei, iv. — =
femelarij, bigotterie.
opfliirterei, iv. -,----koppesnellen. noprfljfen, f. = hoofdkussen.
= kropkool, sluitkool.
FtotiffotO,
tittO = kopje-over, voorover. fopfitiO =
hoofdeloos, onbezonnen, onbesuisd. Role,
tofiateit, = onbezonnenheid, onbesuisdheid.
aPtinafriOne, tr. = guillotine. nolentut4,.-.
ref, m. = hoofdspier. noleitabt,
schedelnaad. nopfitiaett, f. = hoofdknik.
= oorvijg. fropfltut,
=
RoPfitut,
kapsel. nopfrerfwett, f. = hoofdrekenen.
= roos op 't hoofd. ROW:.
noOrrofe,
= kropsla. folefrbeu = wantroufatat,
wend, achterdochtig, voorzichtig, schuw.
Role Ilfitteler, tn.; :fainter&
; :frtiitteht,
f. = hoofdlIsluier; -pijn; -schudden.
noOrfOrttnn, m. = sprong in 't water met
het hoofd vooruit. floprftation, to. = kopstation. ft otifftetter, hoofdelijke omslag.
noOti ftintme, Yu. = kopstem, keelstein.
noleftiicf, f. = kopstuk ; kalotje. ffoOrturt),
= hoofddoek. fopfietier = kopje-over,
voorover, pals-over-kop. fopfun'ter = met
't hoofd near beneden. Ropflueb, f. =hoofd-
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niirtnriibung.

pijn. ftopfinnibe, in. = knotwilg. ft Or -, ftorn, 1. —(e)4, kiirner = korrel (graan, zand,
tuunbe, in. = hoofdwonde. notsfi3abt, in. = gaud enz.); vizierkorrel, vizier; korrel (gegetal koppen, personen. noPt3erbre4jen, wicht); koren, graan, inz. rogge; korenf. = hootdbreken. brandewijn; einen auf6 A. nehmen od. auf bem
RoPialien, $1. = copialien, kopieerloon. korne ljaben = op iem. aanleggen, mikken,
ftotiiei, m. —, —(e)it = copie. tio4ier'bur4, iem. tot 't mikpunt van spot of scherts ma1. = copieerboek. fopie'ren, 1c4b.). (.) = ken; ein Vann bon aftent Scbrot nub A. =
copieeren.
van den ouden stempel; bie l'itinte in6 A.
floPier'llinafttine (4ireffe), ith; =ante, in. = inerfen = het bijltje er bij neerleggen; Fein
copieerlIpers; -inkt.
k. grim effen = onverstandig huishouden;
ftoPiff, m. —en, — en = copilst, copist.
bide Scorner macten einen ,auf en = veel
kleintjes maken een groote.
ft opipe, zie kuOpe.
ROO'Pet, in. —, —n = koppel, koppelriern, ffornati, in.
6, -- 6 = kornak, olifanten-band; (sabellwppel; koppel (honden of paar- drijver.
den); troep: [gemeenschappelijke weide of ffornlarter,
:iit)re, m.; =au0u4r,
jacht; omheining, afgesloten veld; gemeen-aar; -uitvoer.
schappelijke bearbeiding van een stuk land; flornitiatt, tn.; Altutne, in. = koreni!bouw;
ploeg arbeiders]. toti'petn, (t).) = kop- -bloem.
pelen. ftop'petrienten, m. = koppelriem.
forn'titumenbfau = korenblauw. ftornlitiite,
= korenbloesem; 't bloeien van koren.
ilop i te,
-n, —n = Kopte. folYtife4 =
Koptisch.
nortti boben, nt. = graangrond; korenzolder,
=
copula,
zinsverbinding.
= korento.
graanzolder. norn'brannttuein,
RoPulation', —, --en = copulatie, huwe- brandewijn. Stkirn'tten, 1.
= korreltje,
lijksverbinding ; veredeling van vruchtboomen.
greintje.
foputatitY = copulatief, verbindend. foPu= ffor'netrirfdje,
= korrel, kornoelje.
(tj.) = copuleeren, verbinden; nettirfeljenbaunt,
= kornoeljeboom.
tie'ren,
trouwen (in den burgerlijken echt verbinden).
fcbin. ((i.) = (Nei, ScOief3buther) kor—n
koraal, kraal. fora': relen; (Stoffe, 2eber) greineeren, korrelen;
fit orar'te,
lokken, aanlokken.
tenartig = koraalachtig, -vormig.
korenoogst.
ftorartenllbaum, M.; ,, fang, tn. = koraall- norn'ernte,
boom; -visscherij.
= kornet, vaandrig
ffornett', nt. —(e)c.),,
bij de ruiterij.
forartenfartlig = koraalkleurig.
RoratlenlIfifMer, In.; :mood, 1".; =frtinur, ffornifetb, f. = korenveld. orn'friiitte =
koraalllvisscher; -mos; -snoer.
graanvruchten, granen.
fo'rant: einen t. ne.hmen =iem. onder handen fiorn'Ilgartie, iv.; =000, j.; =balm, m.; =ban=
nemen, doorhalen, de les lezen. forantie'ren,
bet, tn. = korer4schoof (of -garf); -wet;
1d)11). (0.) = onder handen nemen, doorhalen. -halm; -handel.
—(e) = Koran.
= gekorreld,
= korrelachtig.
Ro'ran,
norb', tn. Sortie = korf. mand; beugel, vol korrels.
korf (am Zegett); ben; ,alytt int Aorbe rein = ftorn'iatg, j. = korenjaar. norn`fainnter,
de beste haan in den korf zijn, de lieveling tn. = korenschuur, voorraadschuur.
zijn; einen
=
befontmen = een blauwtje loo- ftorn'lltanb, 1.; =ntaga3tn, f.; =manna,
korenilland; -pakhuis; -gebrek (-nood).
pen, afgewezen worden ; einem einen geben
iem. afwijzen, een blauwtje laten loopen. ttorn'fintartt, m.;
1.; znteffer, nt. =
korenlfmarkt; -maat; -meter.
— = mandje, korfje.
niirteitett, 1.
nt.; :rabe, in. =
ffortYlIftafriie, W.; =ftertfter (od. =martyr), m.; itornillntiOte, 10.;
korenlimolen; -prijs; -roos (of bolderik).
=tuagen, = korflitlesch (matteflesch); -maker;
-wagon (mandewagen).
rijk
aan
koren.
forn'reirQ
teenwilg. fortqueige = bij ftornirofe, iv.; =fpeliter, in. = korenliroos
florty tueibe, to.
manden.
(bolderik); -zolder.
nor'bet, iv. - -, --n = draad, touwtje.
nornjperre, ix). = verbod van graanuit- of
forbid' = cordiaal, hartelijk.
invoer. ffornituanne, in. = korenwan.
= cordialiteit, hartelijkheid.
= wilde wikke. nornluiebet,
ffornituitte,
= korenworm, kalander.
ftorbille'ren (spr.: ..dilljeeren)= Cordilleras.
=
zou,
norbon', zie t orbon.
ftorni lltune4er, m.; =tuurnt,
(e)6 = 1orduaan (eon fijne korenlIwoeker, -worm; -belasting.
norbuan', nt.
ledersoort).
ffOr'Per, nt. —6, --- = lichaam. kiir`per:
antage, tn. = aard, natuur, gestel.
itare'a, 1. = Korea. ft orealter,
Koreaan.
iiir'perrbau, tn.; zbefebaffentylt, in.; :bit:
bung, m. = lichaamsg bouw ; -gesteldheid ;
Ithi rett, fc4in. (tj.) = keuren].
-ontwikkeling.
1:)riattiber, nt. ---6 = koriander (plant en zaad).
ftorintir, 1. = Korinthe. fforin'the, tn.
ftiiriper4altung, in. = bonding. niiril)cv
- - = No- fraft, ie.
---0 = krent. Slorin'ttier, nt.
lichaamskracht. Ror'Pertetire,
rinthier. foritettytfri) = Korinthisch.
= leer van 't lichaam; stereorneterie.
(tort, m. ---(e)6, —e u. kiirfe = kurk. fort': fiit'peritri = lichatnelijk, stoffelijk; fiirper,
artig = kurkachtig. ftort'eirtie, iv. = kurkeik. ficfpr Cib = persoonlijke eed. niir'pertlitfett,
— = lichamelijkheid. tiir'Pertod = ontorten, fcbin.(.) kurken. ftorf'Pfratifen,
lichaamsnt. = kurk.
lichamelijk. Orpernieffutta, iv.
meting, stereometrie. ftiir'perfehaft, =
forflen, fc0in. (h.) = knoeien.
corporatie, vereeniging, bond. fiiripertitaft=
— kurken zool. horf13letyr,
norijotite,
nt. = kurketrekker.
lirtj = op de corporatie betrekking hebbende.
=iibung, tn. = lichaamsj;c
corn -tor:1n, zeeraaf, nar'Perjtrafe,
$tor'ntoran, m.
straf; -oefening.
zwarte pelikaan.
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gra(a)1.

= kosmorama, vernortiorar, nt. —(e* —e = korporaal. nor:. Ro4ntora'nta, 1.
porefttaft, Iv. = korporaalschap. Room: tooning van geschilderde tafereelen. noento4,
= kosmos, heelal.
ration' —, —en = corporatie. norporas nt.
.. ten, .. ten = keutertionerecht, f. = recht van corporatie, rechts- itoffat', ftoffiile,
Tersoonlijkheid.
hoer, kleine boer.
— = corps. soft, iv. — = kost, spijs; unb 2ogi = kost
norO4 (spr.: koor), f.
en inwoning. foftliar = kostbaar, duur,
norIPS'aeift, nt. = corpsgeest.
forpufent' = corpulent. norPUien,3 1 , in. — = prachtig, waardevol, [preutsch, geaffecteerd].
corpulentie.
noft'barfeit, —, —en = kostbaarheid.
fo'ften, fcbin. (b.) = proeven, smaken, genor'Ou4, zie %mint?,
= correferent, medebenieten; kosten; et foftet mid) (od. ntir) nut
fforteferent,
richtgever.
ein fort; et tvirb ibut bad ,2eben foften; [zwaar
forrefts = correct. fforreit i tnit, — = vallen]. nollen, V. = kosten, onkosten;
correctheid. ftorreftionar', nt. —4, —e = cor= op mijn kosten of te mijnen
auf meine
rectionair, tuchteling. norrettiolWanftatt,
koste; auf
feiner Oefunbbeit ten koste
=
fforreftiolWimi0, f. = huis van cor- van zijn gezondheid; er fommt auf feine
rectie, verbeterhuis. nor-rattly, 1. —(e)t, hij haalt zijn onkosten er weer uit; in bie
—e = correctief, tegenmiddel. norrefitot, berurteiten = in de kosten veroordeelen.
= aanslag in de kosten.
in. ..to'ren = corrector. RI:Inaba', W.—,
fto'ftenanfatf,
—en = correctie, verbetering. norreftur': nollettaitfri)tag, = raming, begrooting.
Bogen, m. = drukproef. norreftu'rentefen, no fftenauftuattb, nt. = kosten, onkosten,
f. = 't verbeteren van drukproeven.
vertering. Ro'ftenerfa +4, m. = vergoeding
fforrelat', f. —e = correlaat: wissel- van (on)kosten. fo'ftettfrei = kosteloos, vrij
begrip, iets dat tot iets antlers in wissel- van onkosten, vrij (an lhorb O.); gratis;
betrekking staat. forrefatitr = correlatief.
f. batten = vrij houden. no'itenpreiL m. =fforrefponbent', m. —en, --en = korrespon- kostende pits. foftifrei = in den vrijen kost;
einen I. batten = iem. vrije tafel geven.
dent. norrefOonbot3', to. --, —en = korrespondentie. forrefponble'ren, frbio. MO= Rofffreifyit,
= vrije kost.
korrespondeeren.
=nelb, 1.; :-.4after, tn.
ffoft'llaiinger,
kost II ganger; geld ; -gever.
norfribor, nt. —(e)t. —e = corridor, gang.
ftorrineWbenanftatt, to. = verbeterhuis. ftoftliaPpen, m. = stukje, hapje (om te
corrigeeren.
proeven).
1. = kosthuis.
forrigie'ren, fcbtv. (b.)
= kostelijk, heerlijk, lekker; bekoornorrobenftia, V. = corrodentia, bijt- of
—
etsmiddelen. forroble'ren, fcbtv. (b.) = cor- lijk , voortreffelijk.
rodeeren, uitbijten, wegknagen. forrofitr = kostelijkheid, iets heerlijks, lekkers, lekkercorrozief, bijtend, invretend.
beetje.
forruntOie'ren, foWv. (Ii.) = corrumpeeren, ftoft'tti#, f. = Konstanz.
= kost school ;
bederven, omkoopen. forrupt' = corrupt, ffoft'llfdiutef to.; zf
bedorven. norruption', tn. = corruptie, -leerling.
zedenbederf, omkooperij.
foftlpiefig = kostbaar, duur, zeer duur.
korzaar, ftoftiftviettqfeit, = duurte, kostbaarheid.
norfar', m. —(e)t tt. —en, --en
zeeroover, zeeschuimer.
n y ftlifc1), m. = vrije tafel, vrije kost.
—e = kostuum. foftiintie':
norle, m. —it, —n = Korzikaan.
noftiitn', 1.
—e = korset.
ren, fcbtn. (b.) = kostumeeren.
fforfett',
= fijnpruever, lastig eter,
forfifaItifek forlifit = Korzikaansch.
Stoffberar4ter,
= hij houdt wel
= torso, openbare rit, kieskauwer; er ift Lein
norlo, m.
renbaan.
van eten.
ftorrrif, f. = Kortrijk.
I. Wit, ut. (e);-; = modder, slijk, vuil, drek.
, --n = korvet, Licht oorlogs II. Slot, f. —(e)t, —e = aandeel in een zoutnorbetite, tn.
schip.
ziederij; ook = Rote.
cotangens.
fiortjbanti, nt. --en, —en = Korybant, priester nolangente, iv. —,
van Cybele. fortjban'tiftt = korybantisch, k oste,
—, —n = kleine boerenwoning, hut
uitgelaten, wild.
kot.
n = Koryphee, aan- notefett', 1.
--n,
- e U.
liotetetfte,
ffort*fiii'e,
voerder, voornaamste, eerste.
to. —, —0 = kotelet.
Rota, in. —en, —en = Kozak.
— (groote) hond, nijdige hond.
kites,
(e)n = coterie, bent, kliek.
folder = koosjer, kouser, rein; pluis, in orde. noteries, to.
tv. = mestll viteg ; -put.
—n = cosecans.
nolefante,
not'llfliege, iv.;
—e = kothurn, broos,
&f en, fcbtv. (b.) = koozen , lief koozen, streelen ; notitriti, nt. tooneellaars.
vrijen; [kouten, lief spreksn]. folic; = lief,
innig, hartelijk; zacht, mollig.
folfg = slijkerig, slikkerig, modderig, vuil.
— = cosinus.
—; noffat fioffaffe, nt.
nOt'ner,
no'finud,
faffen,
faffen = kleine boer.
kofttelif, iv. — = kosmetiek, kunst tot
't behoud van de schoonheid, schoonheids- kotfdjindji'na, f. = Cochinchina.
zie Rote.
middel. rofte f tifit = kosmetisch, schoon- Rotten,
heidbevorderend , schoonheids...
= kot, hut, hondehok.
Rueter, m.
fweittiftt = kosmisch, het heelal betreffend. ftoti Wetter; Oottee,
= potdome.
(e)n = kosmogonie, leer n otf i e, to. —,
—
Stotie(n), in.
ftomogonie', P.
van 't ontstaan der wereld.
wollen deken.
ftotnollgraPflie', to.; :Ionte', iv.; :polit', m. = Sii3V3e,
—, —it = (rug)draagkorf.
kosmo graphie (wereldbeschrijving); -logic fot'3ett, fcbtv. (b.)
braken, overgeveu.
(wereldleer); -poliet (wereldburger).
— kraal, Hottenkra(a)l,
f. —(e) ca,,
tettendorp,
to4ntoPoillif(f) = kosmopolitiseh,
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Strab'be, hi. —, —it = krab(be); dreumes,
leelijk kereltje,
frab'beln, fcbru. (b.) = krabben, krabbelen,
kriebelen, wriemelen.
fradj ! = krak! ffracii, in. —(e),,, —c = krak,

gekraak; krach, groot bankroet; twist, ruzie;
mit 1‘ici) unb A.= ternauwernood, met groote
moeite; ber grof3e A. = de groote algemeene
financieele crizis in Duitschland tusschen 1871
en '80. fralten, fcbtv. (b.) = kraken, springen, spatten. friirinen, fcWn. (u.) = krassen.
trail! = krak!
ftracle, in. —, —it = knol, vildersknol.
Craft, in. —, Arafte = kracht, sterkte, macht,
nadruk; bei Artiften fein = stork zijn; ait6'
alien Ariiften = uit alle macht; 1-Weber au
Ariiften fommen = weer op krachten komen;
in A. treten = in werking treden; auf3er A.
feten = buiten werking stellen; in A. Fein =
van kracht zijn; mit rildinirfenber A. = met
terugwerkende kr.
fraft, 43rtip. mit Getz. = krachtens, nit kracht
van, ingevolge.
it raft' II anftrengung, in.; :auftuanb, in.;
:atObrucf, in.; :auf;erung, in. = krachts11inspanning; -ontwikkeling (-ontplooiing); -uitdrukking (krachtige uitdr.); -betoon.
firaft'briify, in. = krachtige bouillon. itraft':
fiiffe, hi. = volheid, overvloed van kracht.
araft'nefilbf, f. = gevoel van kracht, krachtbewustzijn. friirtia = krachtig, stork, Oink,
machtig, goed werkend, versterkend. friirti::
gen, Vitt). (fl.) = sterken, krachtig maken.
ffriittigfeit, iv. — = kracht, sterkte, nadruk.
.ftriiligung, in. -- = versterking, steun.
Rya Mtge, W. = krachtenleer, dynamica.
ftra tleiftung, in. = krachtsbetoon, toer.
fraftsto0, = krachteloos, machteloos; buiten
kracht, ongeldig, nietig. ffraffiofinteit, in.
— = krachteloosheid, machteloosheid zwakte,
ongeldigheid, nietigheid. ftraft'ineK f. =
stijfsel, zetmeel. ftraftlneffer, tn. = krachtmeter. nraft'utittet, f. = krachtig middel.
ftraft'Prot, lit.= krachtpatser. nraft'fInaste,
in. = krachtige tail. ftraftjuppe, in. =
krachtige bouillon. fraftstwit = krachtvol,
krachtig, flunk, krachtdadig. firaft'Wort, f. =-krachtig woord.
RriVgetchen, 1. ---, — = kraagje. Straigen,
in. —?.,, — = kraag, [hall]; ed burct ben A.
jagen = door de keel jagen, verbrassen; einen
beim A. friegen, nefintett, faffen = iem. bij zijn
kraag pakken; e?., gebt ibin an ben it. = zijn
leven is er mee gemoeid ; ben A. baron jeten =
't leven op 't spel zetten; Santinet ant St.,
Aleie int Mogen = kale bluf. ara'nenmantet,
in. = kraagmantel. itra'nentint, f. = halsdoekje.
firan'jtein, in. = kraagsteen, karbeel, balk.sleutel, -hoofd; console.
fitii'Oe, tn. —, --it = kraai; tine A. bacet bet
anberen bie %twit nicbt our = 't is dief en
diefjesmaat. triii4en, fcbin. (4.) = kraaien,
schreeuwen. ftriilienattne, f. = kraaicnoog;
braaknoot, likdoorn, eksteroog. Citituenfi*,
43t. = hanepooten, gekrabbel.
firaint, zie Aran.
ftrablninfet, I. = Kleinhuizen. fiviityminfter,
in. —,,, -- = provinciaal, bekrompen kleinsteedsch persowi.
ale(n), in. ..fen(e.,), .. felt = kraken, zeegedrocht.
qrafeeft, ni. - (e),:, e = (ge)krakeel, voort-

i

grantentager.

durende twist, geharrewaar, gekijf. frafeelen,
kijven. ftrafeeler, m. = kijver,
standjesmaker.
araIeffiite, $f. = zonderling schrift, hanepooten.
arca = Arad.
ftratle, in. = grijpklauw, nagel.
fratlen, fcbin. (tj.) = grijpen, krauwen, krabben. fratilig = met scherpe klauwen of nagels gewapend.
Aratne = [kraam, winkel];
tram, nt.
kleinhandel, nerinkje; winkelwaren; onbeduidende dingen, vodden; ber gang
= de
heele rommel, 't heele zootje ; ba?., aft gerabe
= dat komt juist in zijn kraam
in feitten
te pas. .grantsbube, in. = kraam, winkel.
= krambamboeli, DanftrambamIntil, nt.
ziger goudwater, warme brandewijn, punsch.
(0.) = zoeken, snuffelen, romfraMen,
melen; [kleinhandel drijven; koopen].
— = winkelier, kleinhannt.
delaar; (neriicf)ttid)) kruidenier. nriintereV,
---, —en = kramerij, kleinhandel. ftrii'merz
get% nt. kramersgeest, kruideniersgeest,
kleingeestigheid. fralnerbaft = kruideniersachtig. firii'merfeete, in. = kleingeestig,,
bekrompen mensch, kruideniersziel. ftrii'mer=
Doff, f. = winkeliers, volk van kruideniers.
nrii'mertuare, in. = kramerij, handelswaar.
Stranclianbef, nt. = kleinhandel. tram':
= winkel.
1M:wit,
[ffrant'me, in. —, --It = kram, klem. tram',
men, fMin. (b.) = klemmen, grijpen.]
firamMeOboget, in. lijster.
—it = kram, klemliaak, slot
ftrant'pe,
(an einem Oncbe).
firam'Oe, zie nrenttie.
ffriim'Oet, nt. = rommel, prullen; wolkam.
tramp f, m. --(e)d, Ariimpfe = stuip, stuiptrekking, kramp, benauwdheid. aramOraber,
in. = krampader, aderspat. framprartig =
stuip- of krampachtig. frampfbaft = krampachtig, zenuwtrekkend; krachtig.
f. = krampli;
ftramPrilintiten,
kramphoest, -middel. tram4rttiltent1
stillend.

ftramalioget, zie Straututemoget.
= boeman.
ram'Out4,
ftramluare, In. = kramerij.

u. Strane =
ut. —(e)?., v. --eft
kraan (hijschwerktuig).
firan'llarbeiter, in.; :balm, in. = kraanilworker; -boom.
- = kraan (ant oaffe).]
[ftra'nen, nt.
(een schip) krengen,
triin'gen, fctip . (b.)
op zij leggen.
firainier), nt. = kraan(vogel).
franf (friinfer, friinfit) ziek, krank. [ftriin'te,
— = ziekte, stuipen.j ariintelet,
—, —en =sukkelarij, gesukkel, ziekelijkheid.
trani fetn, icW1). (f).) = sukkelen, ziekelijk
zijn. fran'ren, fcbti.). (1).) = ziek zijn, lijden.
icipti. (b.) = krenken, benadeelen;
beleedigen, (bie tfjre) kwetsen, (einen an ber
Wire) te na komen; f. = rich bedroeven.
ftran'tenanftalt, = ziekenhuis. aran'tenz
beriMt, in. = bulletin. nran'tenbefuri, tn. ,-----ziekenbezoek. firanifentiett, f. = ziekbed.
ftransfeniltiau, f.; :faffe, it. = ziekenlihuis;
-kas (-fonds).
brancard. itran'tenfoft,
ftranlenforb,
iv. = ziekenkost, dieet. nranstentager,
ziekbed.
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328

:faat,
arattlen110flege, iv.; :Offeger,
at. = zieken verpleging ; -verpleger ; -zaal.
arattlenlIfttlff, f.; :ftube, in. = ziekenIschip
(hospitaalschip); -kamer.
arani tentoaciie, in. = 't, waken bij een zieke.
:3inuner,
:t niter,
aranifenlituagen,
ziekenliwagen; -oppasser; -vertrek.
1.
franfliaft = ziekelijk, verkeerd, onnatuurlijk.
aranfltaftigfeit, tn. — = ziekelijkheid.
—, —en = ziekte.
aranflteit,
aranf'4eI0 II erftt einung, in.; :gefttlitte,
= ziektell verschijnsel; -geschiedenis.
franrbeitOttalber = wegens ziekte.
arantl f)eltCliebre, iv.; :ftoff, m.; :3eichen,
f. = ziekteilleer; -stof; -teeken.
frattiltil) = ziekelijk, sukkelend.
ziekelijkheid, lijdende toestand.
felt, tn. —
aviinsfung, tn. —, —en krenking, kwetsing
beleediging, hart(ber bre, ber
zeer.
aratt3, m. —e4, Arany = krans; krans(vormig
kussen op 't hoofd om lasten te drgen); krans
of kroon (als uithangbord aan herbergen);
lijstkrans, kroonlijst; kringgezelschap, krans.
= kransje. friin'3en,
r.
kransen, bekransen, versieren.
fcbin. (tj.)
araVfett, ns. — = gebak, pannekoek;
araPP, at. —(e)4 = krap, meekrap. fraPpi:
rot = meekraprood.
ara'fiL Yu. — = krazis, samentrekking, sameusmelting.
frat = kras, sterk; dik, lomp, log; fraffer
1itc0, arafrfult = student in 't eerste
semester.
— = krater. fragerfarmig =
arager, m.
kratervormig.
triitrartig = schurftig.
krasborsel: driftkop, kijver.
arairbiirfte,
krabber, kaarde,
ftrati3e, tn. --, —a
krasser.
arat'3e, — = afkrabsel, afval (bei bet
9Netatfbearbeitung); schurft; [korf]. arat3':
eifen, f. = krabijzer, voetschrapper. frat':
sett, fcbin. (tj.) = krabben, krabbelen; zagen,
krassen (op de viool); kaarden, kammen;
(bum Beine) op de tong bijten; bie weber
frctt = de pen krast. nriiV3enfrattt, f. =
schurftkruid. ffrat'3er, m. —4, — = krabber,
krasser, kaarder. ardraer, ut. —b, =
slechte wijn, bocht. ffratrfufb m. = buiging,
neiging, compliment, dienaresse. frat3ig =
schurftig.
frau'en, fobin. (tj.) = krauwen, krabbelen.
frau4 = kroes, krullend; (bon Stoffen) gekrept,
gekronkeld; (bon ber Stint) gerimpeld, gefronst, stuursch; er macbt (treibt) e4 au f. =
hij maakt 't te bont; bunt unb f. = dour
elkaar; bie Stint f. 3i0eit = een stuursch
gezicht zetten. raiefc, in. —, —It = geplooide halskraag, jabot, strook, ruche. rtriitti:
felelfen, f. = krulijzer, frizeerijzer, plooiijzer.
fraulein, fcbia. (b.) = krullen, kroezen, frizeeren; plooien; fronsen, rimpelen. ffrairfe:
ntin3e, in. = kruizemunt. frau:fen, fcbin.
(b.) = fronsen, rimpelen, plooien, kroezen.
fratO'baarig = met krullend haar, kroesharig. arau4loPf, nt.
krullebol. fralW:
= met een krullebol. ariitWler, at.
= frizeur, kapper.
—4,
avant, r. —(e* kriiitter = kruid; groente,
kool; vruchtenstroop; bie Nam fcbieten in4
A. = de knollen schieten in 't blad; bur,
einanber
unb IRubett = verward door

Areibegrube.

elkaar;
biife4 A. = een deugniet; 9,31u13
ift ein bitter A. = moeten is dwang. fraut':
=
artig = kruidachtig. ariiuntett, f.
kruidje. ariitt i teraranci, = kruidenmiddel.
firiiugerbriiiie, la. = kruidenthee, aftrek v.
kruiden. friingerfreffenb = grasetend, kruidenetend. ffriius tertiattbel, nt. = kruiden= kruid(en)kaas,
handel. firiingerrafe,
= kruidengroene kaas. ardulerfentter,
kenner, kruidkundige. ariittlerfiffen, =
kruid(en)kussentje. ariiu gerfunbe, to. =
kruidkunde. ftriin gerntarft, at. = groentemarkt. ffraulerfacidiett, f. = kruid(en)kussentje. nriiiii terfalat, at. = salade van
moeskruiden. arattlerfaft, at. = kruidenaftreksel, -thee.
araugerilfalbe, :fatnntier, nt.; :fautnt:
lung, iv. = kruiden zalf; -lezer ; -verzameling.
ftrauiterfuppe, in. = groentesoep.
=
:older,
ariittlerlItee,
:tranf,
kruidenlithee; -drank; -suiker (conserf).
frant'fOrntig = kruidvormir. arant'niirtMen:
er fcbaut in bet A. = hij kijkt scheel. ftraut:
= landjonker, stroojonker, kale
junfer
= groentejonker, agrarier. igraitt'marft,
markt.
lawaai, opstootje,
- (e)6, - e
aratuali',
standje, oproer.
aratuarte, --, =das, strik. ftratuati:
tenfabrifant, m. = dassenfabrikant; woekeraar.
—n = draagzeel, draagtoestel].
[ftra'ge, Ia.
fra'veitt, fcbiu. (b.) = op den rug dragen,
sjouwen; met moeite stijgen, klauteren.
areatur', iv. —, —en = creatuur.
areb ,S, at. —e = kreeft (in alle bet.);
kanker; [pantser (fig.)]. fretWartig = kreeftachtig; kankerachtig.
arebWIlbrilbe, iv.; :butter, in. = kreeften11sans ; -boter.
freblen, fcbin. (b.) = kreeften visschen, vangen.
aretWIlfang, at.; :gang, m. = kreeften vangst;
-gang.
aretWgefitfuiir, 1. = kankergezwel , -zweer.
aretWfranfl)eit, kanker. arefW:
fettr*en, 1. = kreeftenvangst met toortslicht.
tretWrot = rood als een kreeft. ftreIW:
kanker, kankeraandoening,
fitaben,
invretende ziekte, woekerende ziekte.
;
areb 4SIlfcbate,
*re, iv.; =f1t00e,
=
kreeftellschaal; -schaar ; -soep.
freben'3en, fcbiu. (b.) = proeven, probeeren,
voorproeven; inschenken, (een glas te drinken)
= schenaanbieden. firebeW3er, at. —4,
= schenktafel, buffet.
ker. arebett3lifit,
zie
ffrebit.
I. tire'bit, 1.
--(e)4, —e = krediet, vertrouII. arebit i,
wen, goede naam; auf
= op krediet, op
borg. nrebit'brief, at. = kredietbrief; geloofsbrief. frebitie'rett, fcbin. (tj.) crediteeren. ftrebititr, 1. —(e)4., —e = geloofsbrief.
areibitor, at. --4, to'rett = crediteur, schuldeischer.
fre'get = vroolijk, levendig, vlug.
aret'be,
— = krijt; bet einem in bet St.
iterien = bij iem. in 't krijt staan ; bocb, tier
in bet
fteen, fiten diep in 't krijt stean;
mit bopPefter
fcbreibeit = met dubbel krijt
schrijven. fretbeartig = krijtachtig.
:fetfett,
:formation,
fireiibellerbe,
= krijtIlaarde; -rots; -formatie.
arel'bellgebirge, f.; :grube, Yu. = kriitlgetergte, -groeve.

treibebaltig.
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frei'bebattig = krijthoudend. freit'ben, fcbtn.
(b.) = met krijt aanteekenen, schrijven.
nret'beftift, = krijtpotlood. fret'betheifl -,--krijtwit, wit ale krijt, doodsbleek, bleek als
een doek. nrelbe3eixtyttung, tn. krijt- of
crayont eekening. frei'biebt = krijtachtig.
trei'big = met krijt, krijthoudend, vol krijt.
frele'ren, fcbtn. (b.) = creeeren.
--e = cirkel, kring (eig. en
fig.); sfeer, bean; gebied, district: kreits
(be?, ebematigen Zeutfcben 91eicf)6); fin Areife =
in een kring, in 't rond. nreity abfrbnitt, tn. =
cirkelsegment.
fireWlaintinann,
41110#11-fb
kreitslibaljuw; -comitê (-bestuur).
fireWbabn, m. = loopbaan (eine 431aneten).
hrehYpbeamter, m.; :bebiirbe, in. = kreits
beambte ; -bestuur.
nrei(3'befuegung, iv. =cirkelbeweging.
btatt, f. = kreits-, districtsblad, provinciaal
= cirkelboog.
blad. nreinogen,
frei'fiben, fcbtu. (f).) = krijschen, gillen,
schreeuwen: knarsen (non ber ',tar); sissen
(nom sett user bem euer).
= ronddraaiende beweftreWbrebung,
= inging, rotatie.
reWeinteituitg,
deeling in kringen.
tol, drijftol. frefetn,
nreijel,
tollen.
fcbtn. (b.)
zich in een kring befrei'fen, fcbin. (b.)
wegen, rondgaan, in een kring vliegen, zwey en (bie 9tiSnen t.). 4irei# 1 fornt, = cirkel-,
kringvorm. freWfartnig = cirkel-, kringvormig. arei#`gattg, nt. = kringloop, cirkelgang; kringvormige gang of weg.
ftre-Wgeridit, f. = kantongerecht. itret#1,-bautitmann, nt. = kreitsbaljuw. nreWtauf,
-=cirkellijn,
in. = kringloop.
= cirkelcirkelomtrek. reWineffung,
meting. ffreWorbitung, = kreitsverordening. nreirnt)fitu#, nt. = plattelandsgemeentedokter, hoofddokter in een district.
nreWrirbter, m. = kantonrechter. freW:
runb = cirkelrond. agret#1"iige, tn. = draaiof cirkelzaag. .g reWfcbutinf0eftor,
=
districtsschoolopziener.
frei'fiett, fcbin. (1,.) = in barensweeen verkeeren.
SireiCitabt, iv.; :ftanbe, $1.; :fbnobe, le. =
kreitslistad, -standen; -synode.
= vergadering van de kreitsg
. reWtag,
stenden. ,ffrei#Irttl)Pen, $f. = districts= kreitstroepen. ftreWberfaffung,
[grondwet.
ttretn't(in), m. = Kremlin.
ftrentottefer Oeige = Cremoonsche viool.
irentortattari, zie tremor Zartari.
--, ---n = rand, opstaande rand
„grentl.)e,
(ein6 (t.tt6).
= wolkam, kaarde;
ftrem'pet, Ia. --,
m. = rommel, nietigheden. firenebettnarber,
=
nt. = kaarder. ftrent'peimafdiine,
kaardmachine, wolkammachine. frent'peln,
fcbtu. (b.) = kaarden, wolkammen.
frentlien, fcbto. (b.) = opzetten, opslaan, een
opstaanden rand aan iets maken.
— = janple7ier, char A
firettefer, nt.
= loodwit.
banes. firentifertueiff, f.
m. —(e) = mierikwortell
frettetie'ren, fcbi p . (b.) = creneleeren, inkerven,
met schietgaten voorzien.
— = krakeling.
ffrettiget, m.
fireole, tn. —It,
= Creool.
--, --ne tt = Creoolsche,

kreozoot (bederfwerend
ffreofot', f.
middel).
frePle'ren, fcW. (b.) = barsten, springen;
crepeeren, verrekken.
= krip.
fires;,
haak; gebakje.
—
ftrcO'bet, nt.
= kers, sterkers.
ftreffe, fe —,
eetbare padde—e
ffretting, itt.
steel; post (een visch).
noroegtten3', firef3en3 1 , ID. —, —en = opbrengst,
=
reta, j. = Kreta. tIre'ter, in.
Kretenser.
ftrelbt uttb 43te s tbi = Krethi en Plethi, allerhande y olk, allerlei gepeupel, Jan en alleman.
nt.
nretine,
Uretin' (spr.;
—n, —n = Cretin.
freitijob = Kretenzisch.
= dorpsherberg,
—(e)?,
kg reffdiant,
kastelein, hernretfrb i mer, in. --e,,
bergier, waard.]
freuttt, zie friecbt.
ftreu3, f. —6, —e = kruis; last, ongeluk,
verdriet; Spiet) klaveren; kruis, ruggegraat, lenden; ein k. fcbtagen = een kruis
slaan; su kretteie friecben = zich onderwerpen,
zich vernederen, toegeven; fiber = kruisgewijs; in bie k. unb Cuer =been en weer, kris
en kras. freu; nub quer = kris en kras, in
alle richtin gen, been en weer. nrom'abitainne,
= afneming van het kruis, kruisafneming.
ftreu3' arnt, m.; :banb, f.; :berg, m. = kruis arm; -band; -berg (-hemel).
= kruisliverfireuilbinbe, tn.; :bonen,
band; -bong.
freu3'brab = heel braaf, inbraaf. fIreu3'cott:
Bert, 1. = kruisband. freu'3en, fcbtn. (b.) =
kruisen (bie Krme, an ber kiifte, auf bent
9Jleere); fitfj f. = elkaar kruisen, snijden; zich
kruisen, zich zegenen; zich vermengen.
— = kreutzer (geldstuk van
ftrett'3er, in.
1/ 60 gm.); kruiser; Lein
rein Scbtuei3er =
geen geld, geen Zwitsers. Ftreu3'erbkibung,
K.
feestdag,
IA Sept.)
Yu. =kruisverheffing (R.
ftrelE3e# ftanint, nt.; ,,tob, in. = kruis paal;
-deed.
ftreu3'llfabite, 11). ; :fabrer, itt. ; :faOrt,
:fetter, f. = kruislivaandel; -vaarder; -tocht
(-vaart, processie, ommegang); -vuur.
freu3'fibet = echt jolig, heel fideel. freu3':
kruisvormig. ftreim'ci ang, m. =
krutsgang, processie. fireu3'gaffe, lit. = viersprong, kruisweg, -straat.
ftreu3' II getuebe, f.; :getualbe, f.; :gurt, m. =
kruisliweefsel • -gewelf; -riem.
nrett3'll1atfter, in.; :beer, f. ;
-leger; -houw.
frett'Aigen, JAW. (b.) = kruisigen; tuchtigen,
kastijden; fi4i f. = zich (be)kruisen, een
kruis slaan; ficb. f. unb fegnen = uiterst verbaasd zijn. .g reu'3igung, —, —en kruisiging, kastijding. eq reu3'firrbe, tn. = kruisdubbele knoop.
kerk. ntett3Inoten, m.
= slimme kop; dwarsdrijver.
frett3labnt = lam in 't kruis, in de lenden.
lendenlam, doodaf. ftren3'ntat f. winkelhaak.
kruislinaad
ftrett3'llnabt, to. ; :orbett, in.
(met kruissteken); -orde.
=
gewone
adder.
firettOre,
ftrett3'otter,
= kruistochtpreek.
bigt,
nreu 3' :!4 linft, 1 1 T. ;

-ridder,

:ritter,

tit. —

hruislptutt;

arm*buten.
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qlefabr, tn. = oorlogs11nrettAlcipter3, m. = pijn in 't kruis, in de nrie011gebrauit,
gebruik; -gevaar.
lenden.
:fpinne, nrieOgefiit)rte, ut. = krijgsmakker, wapen; =Ccintitt,
nreurlfitnabef,
krijgsgevangen.
broeder. trferOigetangen
= kruisiisnavel; -snede; -spin.
m.; ,,trhner, In. = firicOgeric9t, I. = krijgsraad.
ftreualfOrung, m.;
kruisJsprong (kuiteflikker); -steak; -drager firie011gefrOutte, to.; :gefitrei, f. = oorlogsllgeschiedenis; -kreet (of -geruchten; krijgs(dulder).
geschreeuw).
kruising.
treirping, in. —
=kruisliverhoor, ftrie0' gefe#, ; =getiituntet (od. :geinfibt),
:Wm
ftreuVberbOr,
f. = krijgsilwet; -gewoel.
-weg.
frettpueife kruiswijs, -wijze, -gewijs; kruis- frie0'genbt = krijgskundig, krijgshaftig.
= kruisweek. ftren3i: nrieWlgtiicf, j".; :gott, nt. ; :bafen, In. =
lings. nreupoortie,
krijgsligeluk, -(of oorlogs)god; -(of oorlogs)geiMen, f. = teeken des kruises.
haven.
nt. = kruistocht.
ftrie0banbtuerf, f. oorlogsbedrijf.Rriego,':
fritebetig = kribbig, kregel, kriebelig.
= krijgs-,
betropf, m. = driftkop, nijdas. trib'betn, beer, f. = leger. fitleOixtb,
= veldheer.
oorlogsheld. ffriecW4err,
fc*. (b.) = kriebelen; wriemelen, krioelen.
= hulptroepen, oorlogssubrien,bliiiffe,
Ftrib'bedfratth0, ftrM i trati, at. u. f. —=
sidie. ftriegOabr, 1. = oorlogsjaar. nrieg,V,
koeterwaalsch, onzin, wartaal.
—, en = krieuwel- fanterab, tn. = krijgsmakker, wapenbroeder.
Strie'belfranNett,
ffrienWfaitatei, Iv. = departement van oorlog.
ziekte.
= krijgs-, oorlogskas.
iv. —, n = kriek, kleine pruim.
firieOfaffe,
frie'dyit, ft. (f).) (triecbe; frocb; friici)e; friecty! rieWitnerilt, ut.; Jontutiffar, :-.foftett,
gerro*n) = kruipen; oaf alien bieren f. = op V. = krijgOknecht, -(of oorlogs)commissaris;
handen en voeten kruipen; zie ook Areu5. -(of oorlogs)kosten.
f.; :tente, $1. —
frieltettb = kruipend, laag, verachtelijk. ftrieWitunft, in.;
krijgslikunst, -leven; -lieden.
=kruiper. ftriert)erei',
ffrie'r4er, in.
;
:lift,
iv.;
:mart* iv. =
tn. = kruiperij, lage vleierij.
nrieWItieb,
—e = krijg, oorlog; ein £anb krijgsli(oorlogs)lied, -list: -macht.
ftrieg,
mit A. iiberaiet)en = een land den oorlog aan- f frieg&lIntanter, tn.; :mann, tn. = krijgsdoen; in ben A. 5letyn = ten oorlog gaan, (oorlogs)ligebruik; -man.
ten strijde trekken ; an ben A. gelviifmen = ftrieg&ntannfitaft, = oorlogsmanschappen.
Veffer = nrieOntittifter, nt. = minister van oorlog.
tot den oorlog africhten;
nricOlninifteriunt, f. = ministerie van
oorlog op leven en dood.
frieigen, fd)in. (t).) = krijgen (j(tro.), krijg oorlog.ftrietWittit,i13.=oorlogspriamhtffrn*:
voeren, oorlog voeren; krijgen (ft.), bekomen, OfitMt, in. = krijgs-, dienstie
ontvangen, nemen, pakken; klaar spelen [er Pftlittia=krijgs-,dienstplichtig.ftrie0Viatf,
friegte 6 mit ber Wngft = hij werd angstig]. at. = oorlogsplaats, versterkte plaats. HOW':
arie'ger, — = krijeer, strijder, krijgs- rat, nt. = krijgsraad, lid van een krijgsraad.
man, oorlogsman. frie'gerifcli= krijgs-, oorlogs- arieOreitt, f = krijgs-, oorlogsrecht ; milizuchtig; krijgshaftig, heldhaftig; oorlogs.., taire rechtspraak. ffriegO,'-ruf, tn. = oorlogsmilitair. nrie'fierfafte, tn. = krijgsmanskaste. kreet,oprooping ten oorlog. arieOriiftungett,
V. = krijgstoerustingen. nrieg4 s far4e, to. =
nrienerftanb, tn. = krijgsmansstand.
gerberein, nt. = vereeniging van oudstrijders. krijgs-, oorlogszaak.
oorlogvoerend.
'fc4iff, f.; :f(tutb, iv. =
frieg i ffibrenb
S3rie0' fc4atttitatb
rung, in. = 't oorlogvoeren, oorlog; leiding oorlogsgooneel; -schip; -schuld.
van den oorlog. ffrie0abet, nt. = oorlogs- nriegtv441tte, in. = militaire academieJtrie0',..
= hoogere krijgs- fefretiir, at. = secretaris a./h. departement
adel. ffrieg&atabentie,
v. oorlog.
school.
nrie0'llartifet, m.; :aufrttf, in.; :bebiirfniffe, firie0'11fInet, i . ; 4Praciie, iv.; :ftiirfe, to. =
oorlogs)- oorlogslispel; -taal; -sterkte.
V. = krugsilartikel, -oproeping;
= oorlogsbelasting. ,Clrieg4'ffriegtviteuer,
behoeften.
oorlogsgebeur- ftrafe, tn. = krijgsstraf. nrietOttat,
ffriefO'begebenbeit,
oorlogsdaad. frieg&tiiittig = krijgshaftig,
tenis.
frieO'bereit = krijgvaardig. fidj in ffrie0': krijgskundig, ervaren in den oorlog.
zich tot den oorlog iibung, in. = oorlogs-, krijgsoefening.
feten
bereitfd)aft,
oorlogswoelingen. ariefO',
voorbereiden.
uttruben,
ftrieg4'llbrattc4, a t .; :bubget, f.; :beitfutiitme, berfaffung, to. = militaire grondwet.
berpfteguncOantt, j. = oorlogsintendance.
la. = oorlogslIgebruik; -budget; -medaille.
= krijgsdienst. firie0 t : ftrieg&I! bolt, f.; :itiefett, j. = krijgslivolk;
ftrieg&bienft,
brangf at, f. =verschrikkingen, ellenden van -wezen.
; :3abtautt, f. =
den oorlog, oorlogsramp. StrietWeittfrbabi: firiegirjuiffettfc4aft,
= oorlogsvergoeding. triefWer: krijgsllwetenschap; -leas.
Rung,
fabrett = ervaren in den oorlog.
ffrie0Aablutelfter, tn. = betaalmeester bij
= 't leger. firiegWvitett, 4.3f. = oorlogstijden.
nrie0'11 erfabrenbeit, iv.; :erttiirung,
girte0'3ue4t, io. = krijgstucht, discipline.
oorlogsllervaring; -verklaring.
krijgstocht, veldtocht.
= opening, begin van ,Ctrieoptg,
ft rieO s er1iffnung,
den oorlog. nriefO'facb, f. = militair beroep. firie10'31tianq, la. = krijgsgeweld, -tuck.
oorlogs- I itrilTWente, ID. = Kleine eend, taling.
oorlogsbedrijf. rieO'faefel, in.
fakkel. ffrieO l falt, nt. = geval van oorlog. ntim, bie = de Krim.
firiegWitotte, in. = oorlogsvloot. ririe0fuft, f Rrintinat'abteitung, in. crimineele kamer,
nt. = voet van oorlog; nu f ben A. jet = op afdeeling. nrintinargeriett, :getetf, f.
crimineele reclithank, wet. 91111*Juni/ft', in.
voet van oorlog brengen.
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--en, —en = criminalist. ffrintittarreciA f. =
crimineel recht, strafrecht. friminett'
crimineel, waarop zware straf staat.
ftrint'irieg, in. = Krimoorlog.
Mut:mein, ichin. (h.) = krioelen.
= havik; ploeg; teer
ftrim'uter, nt.
lamsvel.
= krimp, inkrimping; ba?,
ftrint'pe, in.
Zuch ift in ber = het laken wordt gekrompen. frittt'Pen, fc0rii. (h.) = krimpen,
laten krimpen.
= rommel; onzin,
firitit#1rant#
beuzelpraat.
— = veldkijker.
ftrint'ftetter,
firing, nt. —(eA —e =kring, ring. nrin'get,
-- = krakeling; kringetje.
m.
—n =krinoline, hoepelrok.
Clrinotrne, in.
in. —, = krib, kribbe; crèche,
verplegingsgesticht voor heel jonge kinderen;
schoeiing (van gevlochten rijswerk); hier
hiingt bie R. hod) = men krijgt bier niet
veel te eten. nrip'Oettbeifier, m. = kribbebijter. [—
GrIP'Pettreiter, in. = adellijke klaplooper].
krip#, m.: einen beim S. friegen, nehmen, faffen =
iem. in zijn lurven pakken.
--e = kris (Maleisch dolkmes).
nri#, m.
Rafe, nrili#, in. —, krijen = crizis.
ariftair, in. it. 1. —(e)?, = kristal.
ffriftait' bitbung, tn.; :brine, in. = kristalllvorming; -groep (-kluit).
friftallen = kristallen , kristallij n.
=
ftriftalit' 11 fend,
:ata#, f., :grutie,
kristal fabriek ; -glas; -mij n.
:1)elt = kristall1houdend,
frifta 14'114 attic;
-helder.
nriftaffibintutet, m. = kristallijnen hemel.
friftaltiltifrO = kristallijn. ffriftaltifation',
—, —en = kristallizatie. friftattiffer'bar =
kristallizeerbaar. friftaltifie'ren, fchiv. (tj.) =
kristallizeeren. ffriftatlifie'rung, = kristallizeering.
ariftair II thtfe, iv.; :Mare, = kristalillens;
-waar. ffriftaltogralAie' f in. = kristallographie, leer van de kristallen.
itritertunt , T. —(?,), ..rien = criterium,
onderscheidend kenteeken, toetssteen.
ftritif', in. —, —en = critiek. nritilaffter,
— = kritikaster, muggezifter.
— = criticus. ritiCtoftafeit, iD
tiler,
— = gebrek, gemis aan critiek. frilifd) =
kritisch, scherp onderzoekend; kritiek; beslissend, hachelijk. fritifie'rett, fchin. (b.) =
critizeeren. firiti30 11ttu#, m. = criticisme,
critische methode.
ftrittetef', in.—, —en =vitterij, kleingeestige
critiek. fritletn, fchin. (fl.) = vitten, bedillen,
kleingeestig critizeeren. nrittler,
— = vitter, kritikaster, muggezifter.
Ito = vitterig.
ftrit3efeii , iv. —, —en = gekrabbel, geknoei.
frit'3etig = knoeierig, onleesbaar. friti3ettt,
faith. (h.) = krabbelen, knoeien; bie weber
frit3eft = ..krast. ftrit'31er, nt. =
krabbelaar, knoeier.
—0, —it = Kroaat.
roattien,
firoa'te,
f. = Kroatie.
ftrocifet, 2c., zie coquet.
schets. trotiereit,
f.
(ti.) = schetsen.
Strolobit', f. —(eA --e = krokodil. firoht,
krokodillentranen.
bil#1triittett, $t.
krokus,
—
Atoluti,

Strugluirt.

—,
= krul, lok. frolten,
[ffrorte,
fatten, fchiu. (h.) = fraufein].
ftron' amt, f. ; :beamter, m. ; :belverber,
m. = kroonljambt, -beambte, -pretendent.
—n = kroon, krans; sieraad;
nro'ne,
(licht)kroon; (bloem)kroon, kruin, top (eine?
Zattine?,), kroon ((etbitilcr); pm
getangen=
aan de regeering komen; bon 2erbienfte feine
eere, wien eere toekomt; ba?, Tett ber
Sacbe bie auf = dat zet de kroon op 't
werk; er hat eine S. = hij is aangeschoten;
bad ift ihnt in bie gefahren = dat steekt
hem. ffronseinffinfte, 1M. = inkomsten v. d.
kroon. friilten fAin. (h.) = kronen; met
kransen versieren. fro'neitartig = kroonvormig. ffro'nettorben, m. = orde van de
Kroon.
= k roo nliffro'nen II tater en.; :triiger,
daalder; -drager.
erbe,
tn.
=
erfgenaam
van
de
kroon,
ffrott i
erfopvolger, kroonprins. nron f gut , f. =
kroondomein. ftrott'birftb, m. = hert met
kroongewei.
nront'ben, 431. = Kroniden : nakomelingen
van Kronos.
nron'teb(e)n, f. = kroonleen. Stron'teurifter,
nt. = kroon, lichtkroon.
Kronos: vader v. Zeus.
rolto#, in.
= kroonil:primeffin,
rottlpritt3,
prins; -prinses.
frott'4ritt3tic4 = van den Kroonprins.
= boschbes.
ffrorWtieere,
kroon,! Iron' II tater, in.; :truppett, $t.
daalder; -troepen.
nriVnuno, iv. —, —en =Ironing. firihtuttO:
tater, m. = kroningsmunt.
nroitlueri, f. = kroonwerk.
— = nriiI4et].
[ffrii'pel, en.
Ari3I)fe = krop, keel, kropftropf, m.
gezwel. froprartig kropachtig. en,
fcbin. (h.)=((&iittfe) pillen, met deeg mesten,
den krop vullen. atotif ente, in. = kropeend.
=kropper(d), kropduif.
firijO ifer, nt.
frOrfig = kropachtig. firoprtautle, in. =
kropduif, kropper(d). ftriWfuno,
=
't pillen, 't mesten met deeg.
kleine goed (nl. kinderen);
[ftro4r3eug, f.
canaille].
fe = Croesus.
-ftriifftt#,
= pad, padde; geldnriile, in. —,
= dat nijdige vrouws(stuk); Me giftige
= dat aardige ding,
persoon; bie Reim
kind; ook: die nijdigaard; er hat ftriiten =
slecht
hij heeft geld. arii'tettgiffer,
mes. araleitiorf), f. = paddennest.
ffru'elftg, zie kruaifix.
nriiefe, —n = kruk, krukstok; handvat (an einer Genf e); slothaak, looper; schroef
(an ber (Peige); an ariiden gehen = op krukken
loopen. friiefenfiirmig = krukvormig. arid'
= krukstok, kruk.
fettftoct,
Uru'b(e) = onrijp, onverteerd].
Unto, in. —(e)d, Article = kruik; aarden pot;
[plattelandsherberg, kroegi; bet ftrug geht fo
9,78affet, bid er bricht = de kruik
tange
gefehen haben =
gaat enz.; att fief in ben
te diep in 't glas gekeken hehben. aril':
= kruikje. [ffrii'ger, in.
getclien, f.
— = herbergier, kastelein, waard].
frunsfiirittig = kruikvormig. ffrug'nerer1):
tigiett, = vergunning. fritirtnetfe = bij
kruiken. ffrugluirt, m. =herbergier, kaste..
leis, waard, kronghouder,

ftritte.

330Nadu.

nru're, —, = kruik (zonder oor), [iiffter, iv.
aarden flesch; eine iputaige = een rare snaak. ftn'tntL m.
triit'len, fdpv. (f).) = (non $ferben) het haar ffillte, iv. —,
doen krullen.

kruimpje, kruimeltje.
—n = kruim, kruirnel, er
nodj
Arufte
= hij heeft Diets te
fiat timber
bikken. ftrientelchen, f. zie, rumdjen.
frientetin = kruimelig. frihnetn, fc4tv. (O.) =
kruimelen.
tritium krom, gebogen; kronkelend,bochtig;
onbeleefd; f. 1c4reiben krom, scheef schrijven ;
frumme finger ntac4en = kromme vingers
hebben, stelen; etm. f. nefpnen = iets kwalijk
nemen, Diet goed opnemen; einen f. aufefien =
iem. scheef, met een leelijk gezicht aankijken;
frumme Sege ge4en=kromme wegen inslaan.
krombeenig.
in.
truntni'behtig
—, = kromming, winding, bocht, kromme
lijn. friim'uten, fc4tv. (4.) = krommen, buigen; einem fein ,)aar f. = iem. geen haar
krenken; fich f. = zich krommen, zich buigen,
zich kronkelen, zich vernederen. ftriineuter,
zie aril-tner. truittnt'halfig = kromhalzig, met
een krommen hals. ftruntuti tiota, f. = kromhout; kromgegroeid hout; hout, waaraan 't
geslachte vee gehangen wordt; bergpijnboom.
frumm'ilegen = krom liggen, moeilijk rondkomen. frumin'tinin = kromlijnig.
nehmen, ft. (4.) = kwalijk nemen, verkeerd
opnemen. trumnefehliefien, ft. (4.)=kromsluiten, in de ijzers sluiten. ffrunimIchttabel, m.=
kromsnavel. ftrumurftah, m. = (bissch.)
kromstaf; bisschoppelijke (geestelijke) heerschappij. ffriint i ntung, —, —en = kromming, draaiing, winding.
friint'petn, fdpv. (4.) = kreuken, kronkelen,
verfrommelen.
friint'Pen, fc4in. (4.) = laten krimpen.
— = rezervist (in 't Pruiftriint'per
sische leger onder de Fransche overheersching).
=rezervell1.; :tuagett,
paard; -wagen.
kroep.
ftruPP, m.
, --n = kruis (ein0 $ferbe,6).
nrit4r0c, tv.
kreupele, verminkte,
ftriiPliet, in.
gebrekkige. trit0'4ieffjoft = kreupel; gebrekkig. friipinfig = kreupel, gebrekkig.
Sctruftctee(e)'ett, ftrufta3e(e) t ett, 9,3f. = crustaceeen, schaaldieren.
— = korstje. flriffte, iv.
firliftichen,
—, korst. fritiftenartin = korstachtig.
nritiftentier, f. = schaalciter. fru'ftig =
korstig, met een korst.
itrugfe'ren, $1. cruciferen, kruisbloemigen.
ffru'3Ifig, 1. —0, —e = crucifix, kruisbeeld.
= krypte, onderaardsche
artArte, tv.
= kryptogamen,
kerk. nrhOtogaliten,
bedekt bloeiende, sporenplanten. fixopio:
—e = kryptogram, geheimnrantni',
schrift.
zie Ariftaff.
(Areuaer).
Ft. Z. (fury Sid*.
finbe'ben, M. = een soort peperkorrels.
= bakje, emmer, tobbetje.
ftits tiet, m.
fcbtt). (4.) = in 't kubiek verheffen,
tot de 3de rnacht verheffen.
flubit' 'Jut?, m., :inhalt, nt.; :meter, nt. v.
kubieke voet; k. inhoud; k. meter.
f.
= clerde-machtswortel.
ubillour3er,
derde macht. ftithiranit,
nuttli'3aht, tv.
kubike diiim, fultifit = kubiek,
In.

nrultte,

= kuiper].
kubus.
tit
= keuken; spijzen, eten;
beforgen=
de
keuken
doen;
falte A. =
bie
fomnten =
koude spijzen; in b0 Zeitfef
=
slecht behandeld worden; bie fateinifc4e
de apotheek.
- - = koekje. ffit'djeit,
f.
— = koek, oliekoek; ja A.! = welnt.
zeker! kun je begrijpen! morgen brengen!
ftii`Mcnantt, = keukendepartement.
= koek:bacterei,
ftu'efienlItiiirfer,
of banket ilbakker; -bakkerij.
ftii'Mentiebienter, nt. = keukenbediende.
ftu'ohentlrett, 1. = koekeplank.
flied; en II einrichtung, tu.; fetter, f. keuk en inrichtin g ; -vuur.
= koekvorm; koekijzer.
nu'rhenform,
moestuin.
ffii'*itgarten, tn.

fii'jenllgerat, f. (od. :nefehirr, f.);
tuck f. = keukenligereedschap (of -gerei);
-handdoek.

keuken-, koksjongen.
ftierhenjunge,
ftiechentaPpett, = keuken-, vaatdoek.
nierhen:
potjeslatijn.
niVitentatein, 1. =
mob, tn. = keuken-, werkmeid. nfilten:
meifter, nt. = chef de cuisine, kok; ba ift

= daar is Schraalhans kok.
Sd)maff)an4
keukentor, kakkerlak.
ftilAenfrOabe, iv.
nii'ahenfrhelle, = keukenkruid, -schelle.
ffierhenftutie, 11). = spijs-, voorraad-, proviandkamer.
koekdeeg.
nit'Mentein, nt.
nii i cOnmettet, = menu, spijslijst, lijst van
de te bereiden spijzen. ffilicheitpuq, 1. =
keukenlinnen.
kuiken.
f.
= koekbakker.
ftiiityter, m.
zie guden.

[ftiiefen (norbb.), zie Aitc4feind
--e = koekoek; drommel,
ffueritef, m.
duivel; aunt A.! = voor den drommel! 4of
= de koekoek haal je!
bid) ber

nitc'fit0 II ei, f.; :uhr, tv. = koekoeksllei; -klok.
ffub'befutubbel, in. = warboel, allegaartje.

ffule, —, —0 = kuip, vat; (van voren
opgebogen) onderstuk van een slede, boom.
kuiper.
–—
niijer,
- , -n = kof,
tuff, 1. —(e)t, e; fturfe,
kofschip.
tv. , = kogel; bol, globe; bal,
balletje, knikker; fic4 eine A. burcf) ben Slopf
fc4ie13en = zich een kogel door 't hoofdjagen;
einen auf Augefn forbern = iem. op den kogel,
op 't pistool uitdagen. f3 itigetabfdptitt, m. =
= as van een
bolseament. nuinetachfe,
= handboog, waarbol. nit'iteictrutbruft,
mee steentjes, kogeltjes afgeschoten worden.
kogel-, bolvormig.
tioetartict
=
:halm,
nu'cietllaue3ieher,
trekker; -baan.
= getrokken karabijn.
flu'neftnichfe,
= kogeltje, balletje, knikker.
nelcOen, f.
= kaliber. ftu'netfaun, m.
n'tictbicte,
kogelvanger. iin'neffejt = bomvrij. Mod:
form, in. = bom-, kogelvorm. fu'itelformin =
bolkogel-, bolvormig. ftu'oetneloOlbe, f.
vormig gewelf, koecelgewelf.
nt.
=
kogel!l:haufen,
giefgr,
gieter; -stapel.
kogelvormig, bolrond.
fu'cleticht, fullefig
= rend maken; rollen,
iem. ballotkogPlen , l 'allen ; idler' chum f.

futtbbnt•.

Angetrtgeit.
teeren; (f.) = rollen; be, ift sum .k. = om
je slap to lachen; fitt r. = op den grond
rollen; een bolronde gedaante aannemen.
nuigetregett, m. = kogelregen. fwnetrunb =
kogel-, bolrond.
kogeflsnede,
:Cow, j.
tegeilifrbnitt,
-spel (baispel).
= mitrailleuze. it'getung,
ffu'iletfOritfe,
ballottage.
:31e0cr, tn. .---Stu'nelgientit, 1.; Ovagen,
kogellj venter ; -wagen ; -trekker.
6 = kuguaar,
(e)6,
e v.
nu'Ruar, tn.
Amerikaansche leeuw, puma.
= koe; eine mitcbenbe .k. =
tv.
een melkgevende koe, een melkkoetje; bei
FRacbt finb cafe at* fcfnuars bij nacht zijn
alle katten grauw; Vier kiibe, bier Viibe =
veel koeien, veel moeien; e6 ivirb tam k.
Ceffe genannt, bie nicbt einen tveif3en atect
norm RoPfe bat = men noemt geen koe bont,
of er is een vlekje aan.
nu4'llauge, f.; Matter, iv. = koe;loog; -pok.
nutftitunte, iv. = paardebloem, koebloeni.
nutyftaben, nt. = koeiehoop. tinfrfleifc4,
f. = koeievleesch. utrfitk in. = koevoet,
koeiepoot; infanteriegeweer, spuit; er utu
ben R. tragen = hij moet soldaat worden.
fittlY futter, ; :ntocre, iv.; :b a ar, f. = koe
voeder ; -klokje; -haar.
ub`baut, tiro. = koeiehuid; ba6 tart fit auf
feine fcbreiben = dat is zoo gauw niet gezegd, dat is met een paar woorden niet gezegd.
:t)orn, f. = koe llftutrIltjatter (od.
herder; -hoorn.
nutyflife, m. = koeiekaas, zoetemelksche kaas.
koel, frisch; kil, koud, lauw, onharte= koeltoestel, koellijk. niibrapparat,
vat. niiirte, = koelheid, frischheid,
koelte, frischte; lauwheid, onhartelijkbeid,
onverschilligheid.
---, ---tt = kuil, put.]
Mutyte,
ffiltWeinter, nt. = koelemmer, -vat. fiityten,
fcbm. (b.) = koelen, afkoelen; Fein Viliitcben
zijn moed aan iem. koelen.
an einem f.
=
f.; :ferret, m.; :mittet,
vat; -ketel; -middel.
;
fliitit'llpftafter, 1. ; :Taunt, nt. ; :cattle,
Orog, m. = pleister ; -ruimte ; -zalf ; -bak.
Ftiitrtung, to. — = koeling, afkoeling, koelte.
ftutrilntagb, tv., :loafer, in.; :mild), Iv.; :miff,
m. = koelimeid; -melker; -melk; -mest.
fiibn = koen, stout, moedig, vermetel; kart
1-11.
ber kiibrte = Karel de Stoute.
—en = koenheid, stoutheid, vermetelheid.
= stout, koen.]
koepoek.
nufrOocte,
(od.
FtuirOorfenllimpfung, iv.; :ftoff,
ntaterie, tiro.) = koepokilinenting; -stof.
:ftaff,
m.;
(od.
:reitien),
nutYgreigen
413Cibe, iv. = koe pied (of -zang); -stal; -weide.
fujonie'ren, fttiv. (b.) = koeieneeren, plagen, kwellen.
zie Rilden.]
= komkommer.
ftufuln(nt)er,
— = mais.
nuittrus',
= gemakfut lant, zie courant. ffliittit3',
kelijkheid, bevalligheid, handigheid, voorko[mendheid.
[,f3ule, zie Ruble].
= koelie, (Chineesch of
m. —(6),
Indisch) knecht, daglooner.
futina'rifr# culinair, op de keuken, eten
en drinken betrekking hebbende; furinarijcbe
Weniiffe = tafelgenot.

Slittiffe ?c., zie

outiffc lc.

futlern, zie fottern.
I. nuint, nt. —(e) = geelogische lang.
II. Rutut,

--e = bergtop, kruin.

ilittmination', —, —en = culminatie,

grootste hoogte, toppunt. ffnintinatio10',
Punft, in. = culminatiepunt, hoogte, toppunt.
bandit-Wren, fcbtu. (b.) = culmineeren.
zie Siurtu6.
ft'uttitialor, nt. —6, ..to'ren = cultivator, ploeg
met verscheidene scharen. fultibie'ren, fcbtv.
(O.) = cultiveeren, kweeken, verzorgen, bearbeiden. futtitvierts = beschaafd, welopgevoed.

tq attur', —, —en = cultuur, aankweeking;

beschaving,verfijning. nuitur'auffobe, to. =
cultuur-, beschavingstaak. ftutturliitb, 1. =
to beschaven,
cultuurbeeld. futturlabig
vatbaar voor beschaving, veer cultuur.
to.
=
cultuur-,
beschavingstur'oefttict)te,
geschiedenis. futturgar4httlic0 (od. ,:bifto=
rim)) = over of van de beschavingsgeschiedenis. ftutturifantof, Kulturkampf.
nutturliimpfer, nt. = beschavingskampioen.
ffuttur'Ptian3e, tv. cultuurplant, gekweekte
plant. ffutturbotf, f. = cultuurvolk, beschaafd yolk.
Stafte = coitus. dienst, eereft111111., nt.
treiben = iets verafgoden.
dienst; mit ettu.
= minister van eereffttftuntinifter,
dienst.
- n = kom, bekken, schotel.
nunt'tne, iv.
-- = komijn; kummel, slecht
Vtiint'inet,
soort brandewijn; einem ben M. reiben =iem.
de les lezen. niintintetarten, $1. komijnplanten. niiin'inetbtattrben, 1. = een valsch
kaartspel. Siiintintetbranntivein, m. = slechte
brandewijn, kummel. niinvinetbrot, f. =-komijnbrood. ffiint'melbruber, m. = drinkebroer.ffiinti ntaftafc4e, tv.= brandewijnfiesch.
= komijnkaas. niinentet:
niintintetfiife,
= pintheuker, vrek.
Batter,
tilde, in. = drinkebroer.
Stun-enter, in. —6 = kommer, verdriet, smart;
[puin, afval, in-beslag-neming]; cfmnger unb
= honger en gebrek. fiint'mertirl) kommerlijk , behoeftig, gebrekkig, ellendig, armzalig. [ffiintimerting, m. —e = voorwerp van zorg en kommer, lieveling, armzalig
schepselj. funt'ntertot4, onbekommerd,
onbezorgd. fiintIttern, fcbtv. (1.) = bekommeren, bedroeven ; aangaan, betreffen; [beslag
leggen op]: mad fiiinmere mid) = wat kan
't mij schelen? bad filmmert Cie tticb6 = dat
gaat u niets aan; fic4 f. um = zich bekommeren om; zich bemoeien met. [ffiim'nter:
ni(4, iv. —, —fe = kommer, zorg, verdriet.]
funnnerbou = kommervol, zorgvol, treurig.
flumInct, f. —6, —e = juk (ber 8tigtiere),
haam, gareel.
ffuntintetliberfe, f.; :fette, iv.;
:Oferb, 1. = gareelq- of haambekleeding);
-einde; -ketting; -paard,
—e = kumpaan, makker,
nuntOan', m.
kameraad.
—e ur.
ffunt'Pen,
—; untpf, in.
kiimpfe = kom, bakje.
Surat, zie tummet.
—, --en = cumulatie, opnumufation',
hooping. funtutie'ren, fcbtv. (f).) = ophoopen.
bulb = bekend, openbaar, kond; unb su
tviffen tun = kond doen. funbliar = openbaar, duidelijk, bekend.

tilubbar.

Ti

quinftirbadit.

fiinb i bar = up to zeggen, opzegbaar, aflosbaar. gemaaktheid, gemaniereerdheid.
= bekendheid, publiciteit. fchin. (h.) = schaven, verschaven; maken,
ffunblutrfeit,
= opzegbaarheid, aflos- scheppen; knutselen, prutsen; gemaakt doen;
niittb'barfeit, in.
baarheid.
gefiinftett = gekunsteld, onnatuurlijk, gemain.
I.
Runde, wetenschap, 1,ennis, niereerd. ftruft'erfatyren
ervaren, doorbericht.
kneed in de kunst.
—n, —It = klant, afneiner; client; ftunft'lleraeurtni, f. ; :farrier,
II. nun'be,
= kunstil= slimme, sluwe klant; voortbrengsel: -verver.
patient; Tchtauer
niet funft`fertin = kunstvaardig, bedreven, handig.
after h.! = ouwe baas! cut Tauter
to vertrouwen persoon.
= kunstvaardigheid, beffunfifertigreit,
drevenheid, handigheid. flunft s feuer,
fiin'ben, p ie fiinbigen.
=
vuurwerk.
nun'benbrot, T. = klantenbrood.
funb'geben, ft. (1).) = kond doen, bekend
::freunb, in. = kunst!! vlijt
unft'llfleifb
maken, doen weten, doen blijken van. nunb
(-nijverheid); -vriend (-liefhebber).
bekendmaking, mededeling. ituttfroartner, in.
tuinbouwkundige.
ebung,
tutt'big = [bekend]; kundig, onderricht, ken- ftunft' II gebiet, f. ; :nebitbe, T.; :Refiittl, f. =
Ms bezittend; (in) einer Sache f. Fein = een kunstlIgebied, -product; -gevoel (-smaak).
zaak kennen, in iets kundig zijn. funfrgemiifi = volgens de regels of de eischen
fiin'bigen, fchin. (b.) = (einem NO Aapitaf, van de kunst. flunft i nenoTTe, m. = kunstbie Vohnung, bie Viete, ben Zienit) opzeggen; genoot, -broeder. funft'llereitt = volgens de
einem f. = iem. (iets) opzeggen; [bekend regels van de kunst. nut-01' 11 0**e,
=
opzeg- kunstgeschiedenis.funfrgeft*Mttift = kunstmaken]. fiiin'bigung, tn. --, —en
:tertnin, in.. = historisch, van de kunstgeschiedenis.
ging. ft Utt'bigungt4frift,
termijn van opzegging, opzeggingstermijn. ftunfrgeftiinge, V. = stangen (van een by[ftiin'biger, in. -- = kenner.] draulische machine). funfigeiibt = kunstnun'bin, in, —, —nen = klant, patient(e); vaardig, handig, bedreven.
kunstilclient(e). [tiinblir4 = blijkbaar, openbaar, ffunft'llnetuebe, 1. ; = getuertie, f.
bekend weefsel; -nijverheid.
kennelijk.] funWittatijett, Td)in. (1.)
maken, openbaar maken. fiuttb'utaMung,
muzeum voor
flunft'iletuerbeinufeunt, f.
--, —en = bekendmaking, afkondiging. kunstnijverheid.
nuttblnann, in. --(eA .. tenth = klant ] nuttft'llgriff, nt.; =hanbet, in.; :itiinbter, to.
in. —, --en = kennis, weten- kunstlIgreep, -handel; -handelaar.
iiE' unb'
In. = muzeum, galerij, kabinet.
schap; bericht; inlichting; kondschap, verkenning; verkenners; klandizie, clienteele; flunftlianbiunn,
= kunsthandel (nl.
praktijk (eine Wr5te i.:);
jong kunsteein3iehen = inlich- -winkel). nutiftliinger, in.
tingen inwinnen; auf
atOgehen = op ver- naar. ffunftlabinett, T. = muzeum van
kenning uitgaan. tuntYfitafteit, fcbiu. (h.) = kunst. fluttftlanfiner, iv. = rariteitenkamer.
informeeren, op verkenning nit zijn, inlich- ftunft'llettner,
:fttiff, nt.; :fehre, in. =
= ver- kunst likenner; -greep; -leer.
tingen halen. rtuttblcOafter, in.
kunstenaar.
kenner, spion. ffunbfitafterei',
—
niinftster, in.
verkenning, spionnage.
terifit = kunstig, artistiek, handig.
[nun% — = komst.] fiittrtio = toekum- niinfaergetien, f. ; = tteib, nt., :ft013, in.;
stig, aanstaand, toekomend; voortaan, in :herein, in. = kunstenaarsilleven; -naijver
't vervolg. Hint' tigt)in = voortaan, in 't vervolg. (-ijverzucht , -nijd); -trots ; -vereeniging.
kunstprestatie.
tarn. (h.) = konkelen, knoeien, ffunftleiftung, iv.
.(fun'getn,
tuttfftictj = kunstig, vernuftig; kunstmatig,
heimelijk iets doen.]
= spinnewiel. uni t& nagemaakt, kunst...; gekunsteld; fiinftti*
nunlel, in. —,
Vittet = kunstmiddelen, slimmigheden.
uitvluchten. ftunleitehen, f.
fu'fett,
niinftlittfeit, in. — = kunst, kunstmatigheid;
spilleleen.
Aiinfte = kunst, wetenschap, gekunsteldheid.
nun% tv.
vaardigheid, kunstvaardigheid; kunst(stuk), flunftlfiebe, in. ; :tiebtjaber, in. = kunstiikunstje; gemaaktheid; hefmachine, hydrauli- liefde; -minnaar.
= een ondank- innftlotS = kunsteloos, smakeloos; eenvoudig,
sche machine; eine brotrofe
= de zwarte natuurlijk. nunftlofinfelt, in. — = kunstebaar beroep; bie $affauer
kunst, toovenarij, hekserij; hier gat meine loosheid, smakeloosheid, eenvoud. nutiftinta,
bettetn od. jett bin id) Writ meiner A. 5u ter, in. = kunstsehilder. tunfrntettig
tube = nu weet ik niet meer, hier houdt kunstmatig. nuttfirmeifter, in. = machinist
mijn verstand op; einem ble ktinfte abfragen = (bij een hydraulische machine). ffunfrutittel,
iem. de kunst afvragen, uithooren.
= kunstmiddel. nuttft'Outtfe,
= kunstuttft'::
abet, = kunstadel. flunft'afabentie, tn. = matige, onvoorziene pauze. ftunft'Probutt,
akademie voor schoone kunsten. ffunft'an: T. = kunstproduct. nuttfrrab, f. = rad van
tage, in. = aanleg voor de kunst; mooie een hydraulische machine.
aanleg, plantsoen, park.
nunft'llrebner,
:rend, to. = kunstilredeffunft artnit, tn.; :attbruct, nt. ; :att4: naar; -regel.
ftettung, tn. = kunst!! werk; -uitdrukking funkreitt = kunstrijk, kunstig, vindingrijk,
(-term); -tentoonstelling.
vernuftig.
funft'Oeffiffen = de kunst beoefenend, aan ffunfareife,
:rester, in.; =rirtiter, in. =kunst doende. nunft'beruf, in. = roeping kunstlireis; -rijder (schoolrijder); -rechter.
voor de kunst. funftiric4tern, Tchin. (l.) = bedillen, berispen.
ftunfrilbidjter, nt., =birbtung, iv.; ,.brer4fter, nuttft'fatte, iv. = kunstvoorwerp, -zaak; lit
nt.; =elfer, tn. = kunstIldichter, -dicht; kunftiachen = op 't stuk van kunst. ft unft:
-draaier; -ijver.
faututfung, in. = kunstverzameling. ffunir,
waterloozingsput (in een mijn).
, —en = kunstenmakerij, , fitactit,
niinftelet,
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flitufticfintl, in.; Jr#toffer, in.; :4Areiner, nuOot'ofen, =koepelsmeltoven, smeltoven
in. = kunst!Ischat; -sletenmaker; -schrijn- met gemetselde koepel.
werker.
-, ---it = top, 1:ruin (eirte
flu4r0e,
rtunft'fri)ute, = academie, school voor Oerge,).
schoone kunsten. ftunft'finn, in. = kunstzin, iiit/Y0Ci, iv. —,
tt = koepel; bol (ballon
-gevoel, -smack. fitufffinutg = kunstzinnig, voor lampen).
artistiek.
ft:u4Y0ellbau, tit. ; :bast, f. = koepelligewelf,
-dak.
nuttft'llfOiel,1.; :fpraMe, iv.; ,fpringer, nt.
kunstilspel (vaartligheidsspel); - taal; - springer. ftuPIntee, iv. --, —en = koppelarij, huwefit unft'llftrafm ty .; zftficf, f.; =Witter, m. =
lijksmakelarij. tup'peln, fcbto.(4.)=koppelen,
kunstilweg (straatweg); -stuk (kunstje); bij elkaar brengen. Frup'Oelofen, zie kupol,
-schrijnwerker.
ofen. ftup'Pettletg, nt. = koppelaarsloon.
unit'berein, nt. = vereeniging veer de fulrtien, 1cbio. (4.)
(einen Ziannt) koppen,
kunst. funfeberftiinbig = thuis op 't gebied knotten, toppen.
van kunst, kunstkenner. funttliolt = kunst- .4100er,
koppelaar.
vol, kunstig, vernuftig.
I. fur,—, —en = kuur, geneeswijze,
St' unft'llWerf, f.; =Wert, in. = kunst ji werk ;
'oehandeling; eine .S1. burcbmaci)en od. ge,
-waarde.
braucben = een kuur ondergaan, doen; erten
funftluibrig = tegen de regels van de kunst in ber
baben = iem. behandelen.
indruischend, smakeloos.
II. film.,
-- en = keus, verkiezing.
iv.; :ptieig,
kunstilwol furatt'aen, fd)rii. (4.) = tuchtigen, kastijden,
(uit afval); -talc.
alstratien.
fun'terbunt = kakelhent, bout door elkaar, ftiiirafb nt.
jfe = kuras, borstharnas.
funs, nt. = Koen.
[verward.
- -e = kurassier.
ftitraffieri,
--, —It
opgeloste verf; kuip. flurat',
--(e)t,
= curaat, plaatsvervanfiii'per, in.
= (nieberb.) kuiper.
gend geestelijke.
= koper, koperen vaatwerk, attrateti,
itulrfer, 1.
—, --en = curateele. uralor,
kopergeld, kopergravure, prent, koperklear.
in.
Ogren = curator. St urato'riutn, f.
flup'ferflaber, lt.; :arbett,
=arfettif, tn.
..rien = curatorium, college van curakoperflader; - werk; - arsenik.
toren. n.ura't-u, zie Surat.
fulrferartin = koperachtig.
zwengel; crank
—n
ftur'bet,
nuirferjjafirOe, i13.; fluff f ung,
= koper11- (am a4-rrabe).
asch; -oplossing.
rtiir'bW, —1e = pompoen, kalebas;
aulrferauOrtjtag,
roocle vlek o f puist (iron.) hoofd, kop. ffiribiroartiq = kalebas(in 't gezicht).
achtig, pompoenachtig.
nuPlerlIbergiverf,1.; zWerfi, f.; : braf)t, nt. = ftiit'biClintuut, in.; Matt, 1. = kalebas1Ikoper mijn ; blik ; - draad.
boom • -blad.
uPlerilbruct,
=brinier, m.; :cm 1.; ftiirlitOt afrfle, iu. = uitgeholde kalebas,
:farüe, iv. = koper[ldruk; - drulcker; - efts; kalebasflesch.
-kleur.
niir'biCtruitt, M.; ;fern, in. = kalebasilfuOlerfarben 0(1. :farbin
koperl:leurig, vrucht; -pit.
koperachtig.
tturbrawbenburg, f. = keurvorstendom BranflArferkletiatt, ut.; :gab, f.; ,netb, 1. = denburg.
koperligehalte; - geel; - geld.
—n = bewoner van Koerfturibe, nt.
ulrfergeriit,.0e1c4irr,
= kopergereed- distan. ftur'biftatt, f. = Koerdistan.
schap (-goed). nuplergefiitt, f. = koper- fieren, 1cbtv. (4.) = kiezen, verkiezen.
kleurig, roodpuisterig gezicht.
nur'fiirft, m. = keurvorst. fturitiirftentunt,
nu4i'ferliglan3,
Keurvorstendom. furliirfttir# = keurf. = koperliglans;
-goud (halfgoud).
vorstelijk, van den keurvorst.
fuplergriin = kopergroen. fuVferivitig = ffurgaft, nt. = badgast, kurgast. fturi4m0,
koperhoudend. Itupler4amnter, = koper- 1. = kurhaus; keurvorstelijk huis.
hainertje; kopersmelterij, -smederij, -gieterij. fluttierfen, 1. = Keurhessen. furfieffifcb =
ffulYferbanbei, = koperhandel; handel Keurhessisch. ftur'imt, = keurvorstelijke
in gravures. ruirferit* = koperachtig, ko- hoed.
perig. futilerig = koperhoudend, gekoperd.
curiaal, op 't stadhuis of aan 't hof
= kanselarijstijl.
Ru41lerutiiit3e, iv. = kopermunt. fupefern= gebruikelijk. fturieftit,
koperen. Ruplernafe,
= mode, puisterige ffutrie,
, n = curie, stadhuis, pauseneus, karbonkelneus. ft.up lferogtO, f. = lijk hof.
koperoxyde. atiplerplatte, = koperen ft:utter', in.
—e = koerier, ijl-, renbode.
plaat. fuirferrot = koperrood, rood als turie'rett, 1cbto. (b.) = kureeren, genezen.
= rijlaars.
koper. attplerfantuttung, = verzameling nurieriftiefet,
van gravures.
ituritW = curieus, zonderling. fturtofttat',
koperfi- iv. —, —en = curioziteit.
ulYferilfr4utteb, nt.; :frotuary,
smid (-slager); -zwart.

itt. = liefhebber van curioziteiten.

flu/rferftedyr, = graveur, plaatsnijder. fu'rifit = Koersch, Koerlandsch; bad nurifc4e
ftulrferftick nt. = (koper)gravure, prent, oaf f = het Kurische haft. nurlanb, 1. =
plaat. ftuplertafet, iv. = koperen plaat. Koerland. ffurliinber, nt.
— = Koerffulcrfertiegel, m. = smeltpan. nuIrlertitet, lander. furliinbifeb = Koersch, Koerlandsch.
m. = titelplaat.
=
kurlijst,
vreemdelingenlijst.
nurlifte,
= Roper
attPlerlIbitriot, 1.; :Ware,
nurIttantet, nt. = keurvorstelijke mantel.
vitriool; -waar (-goed).
nur'ort, tn. = badplaats.
RuPlertuerf, 1. = werk mPt gravures; koper- nurOfat3', iv.
Keurpalts, Palts.
fabriek.
= kwakzalver, knoeidokter,
nur'Pfuftter,

.iturOtnitherei.

At Hric Oft-tion.

=
knoeier, beunhaas. fturpfufdierei',
kwakzalverij.
keurprins.
hurl:min& ut.
fueren, fchiv. (1).) = knorren, morren, mopperen.
= knaap, die lid
ffurrenba'ner, nt.
is van een bedelend streaticoor. fturreitibc,
bedelend straatkoor; rondgaande
—, —0
brief.
furrent' = loopend, koershebbend. (turrent':
fifittft, = loopend schrift. liggend schrift.
fur'rig = wonderlijk, mopperig, twistziek,
luimig.
—c = koers; in m. feten =
hui* um.
in omloop brengen.
kurzaal, zaal voor de bad
huri faat,
gasten.
fturfac4jen, f. =Keursaksen. furfait'fifeti =
Keursaksisch.
hur i llticridit, mu.; :Watt, f. = korTs- of
beursilnoteering, -blad.
spoorboek(je).
hur'budi, f.
veearts, paardedokter.
hur'frbutieb, nt.
= bont-, pelswerker.
iirfOner, m.
bontwerkershiirfiVner4anbItierf, 1.
ambacht, bontwerkerij. hiirfOneruteljter,
mn.=bontwerkersbaas. niirfrViterlyare,
bontwerk, pelterij.
fur'fatitg in omloop zijnde, koers hebbende. furge'ren, fdPv. (b.) = in omloop zijn,
circuleeren. NOW = cursief. nurfitfitkrift,
iv. = cursieve letter. turfo'rifdi = cursorisch, doorloopend, snel voortgaand, zonder
oponthoud. hurItO, nt. - , - - q t. Aurfe =
cursus.
attriberfuft, nt.; :3ettet, mu. = koers!Iverlies; -noteering.
hurt, mn. = Koert, Koenraad.
= kurtax, kurtarief.
huritage,
hurtilte, tv. —n courtme, middel-,
tusschenwal tusschen 2 forten; tusschengordijn
(op 't tooneel).
furu'tifiter S,tutit = curulische stoel, eerezetel van de Romeinsche koningen. konsuls enz.
hur'be, tv. = curve, kromme, gebogen lijn.
= keurvorstelijke waardigheid.
hurltiiirbe,
fur; (fiirgr, filr6eft) = kort; beknopt; [korteeinen um einen Aopf filr3er machen
iem. een kopje kleiner maken; ben fiirer(e)n
3iehen = aan 't kortste Bind trekken, onderdoen, zwichten; fur en q3ro6ef; mit etiv. mathen =
korte metten maken; ein fur3e?, WebiichtnB
haben= kort van geheugen zijn; einen fur6en
%tent haben = kortademig zijn; bar furei em =
kortelings, onlangs, korten tijd geleden; in,
binnen fur3em = binnen kort; fiber f. eher
fang = vroeg of laat; felt fur5em = sedert
kort; fury dare = galantermeen; f. angebun=
ben = kort aangebonden, kort van stof; f.
abfertigen = kort afschepen; fich f. entfchtief3en =
eon kort besluit nemen; fish f. faffen = kort
en bondig zijn, weinig woorden verspillen.
fura'llarutig; :atmig = kortilarmig; -ademig.
hura'atittigicit, iv. — = kortademigheid,
asthma. furVielnig = kortbeenig.
tn. — = kortheid, kleinheid, korte dour,
bondigheid; korte lettergreep, korte klank.

kurtijd, badseizoen.
fittri3eit, Iv.
fiir'Actt, Irbil,. (h.) korten, verkorten, afkorten; bekorten. furiAerfiattb = zonder
aarzeling, zonder omslag, kort en good;
berfahren = korte metten maken. furs':
ffiigetin = kortvleugelig. fitr3i fietaf3t = kort,
beknopt.
= kort';fur3'gefdiltiait3t; :tiaarig;
staartig; -harig, -leveed.
= kortelings, onlangs; [kort, bondig, kortelijk ; binnen hurVc4rtft,
to. =--- kortschrift, stenographic. furAliditia
bijziend; kortziend, kortzichtig. nurA'ficritig,
- - = bijziendheid; kortzichtigheid.
reit,
kortstammig. fura'um
furOtaittmin
kortom, iii 't kort, om kort to gaan.
--en
= verkorting, afkorting,
—,
ping,
inkorting. ftttr3s inarett, = gelanterieen.
fur3ling = kortweg. implicit, iv. -- =
k ■ wtswijl, tajdverdrijf, grap, aardigheid,
scherts. turOveltett, fchlv. (b.) = schertsen,
elkaar vermaken. furptieitig = grappig,
schertsend, vermakelijk.
fch)v. (h,)=-- gaan
rufdi = koest! fuifdiett
liggen, plat gaan liggen; zich koest houden.
Auffe„Stiiffe = kus, zoen; einen
hut
in Wiren faun nientanb ivehren = een kusje
in eeren kan niernand weren. fiiffen, fchtv.
(1.) = kussen, zoenen. fittfrtattb, =
kushand; mit A. = heel graag. sq ufpitat, f.
kusplek, roode plek van 't kussen.
—n — host, oever, strand.
filefte,
nieftenlibetuohner, m.; :fatger, m.; fatirt,
tv. = kustlibewoner, -vaarder (schip en
schipper): -vaart.
fii'jtenlltjanbet, nt.; :fanb, 1.; :totfc, m.
kustllhandel; -land; -loods.
ii'ftenlitetegrapti, in.; :Iliadic, le.; =Wiiditer,
= kustlftelegraaf, -wacht; -wachter
(-bewaarder).
= koster. hiiftereti, to. —,
fliefter,
—en = kosterij, sacristie; kostersbetrekking.
custos, oppasser,
oboe
mu.
u'jtot4,
opzichter.
nutiObolf, mn. = bok van een rijtuig. hut':
febe, —, --0 = koets, rijtuig; A. unb
iferben batten = paard en rijtuig houden.
huts fitcull bort, m.; :fenfter, f.; =flefriiirr, T. =
koets bok; -portier (-raamPie); -tuig.
fturf engeftell, f. = onderstel van een koets.
=
tiauL f.; :faften, m.; :tiffett,
huff
koetslihuis; -bok; -kussen.
f.
=
schermleer
(aan
't
porhurfajettleber,
tier). nuti fdientitaMer, m. = rijtuigmaker.
hutjelienlipterb, f.; :rienteit, nt.; ,fittag,
koetsllpaard; -riem; -portier (-raampje).
= koetsiltrede;
:tiir,
hutifdieultritt,
-portier.
- = koetsier; zure wijn.
hut'fdier,
nt. = koetsiersbok,
$itit'fdiertiod,
-plaats. futfrbie'ren, fchtv. (1.) =
—n = monnikskap, pij.
huti te, tv.
= ingewanden, eetbare ingehut'tetn,
wanden.
trotter.
huti ter, ut.
- - e = mijnaandeel.
hug, m,
hirrie eteijon! = Kyrie Eleison! „Hoer,
erbarm u!•'
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V, j. = L.
V. (2iinge, 2ot.)
t. (fie6, lees).
geOt jo I. I. = het gaat zoo zoo.
fa ta:
Val, T. —(e)6, —e = leb, stremsel.
= labarum, oud-rum.
Va'baruni, 1.
krijgsvaan; processievaandel bij de R. K.
Vabberban', nt. —(e)6, --e = labberdaan,
zoutevisch.
laf, flauw, vruchteloos.
fabiberig
Vaube, le. = lafenis, laving, verkwikking.
fa'bett, jcble. (1).) = lebben, doen stremmen;
laven, verfrisschen, verkwikken; jilt I. .--stremmen, in elkaar loopen; zich laven, zich
verkwikken.
itaberbatt', zie 2atiberbalt.
= veldflesch.
—,
Va'bettafc4e,
fein = verliezen, beest zijn (in 't spel).
laafdronk.
nt.
Va'betranf,
Wain, ut. = verkwikkende wijn.
fable' = labiaal, de lippen betreffend, lip ...
itabiaf'ilbuctitabe, m.; =taut, in. =lipiletter,
-klank.
Vabialeit, 43t. = lipbloemigen.
tabu' = labiel: onstandvastig (own 01eicf),
getnictjt), glijdend (bout efettrijciten Strom).
Vabs traut, j. = lieve-vrouwe-bedstroo.
nt. = lebmaag.
itaborant', in. —en, – en = laborant; alchemist; apothekersbediende.
.. rim = laboratori .
Vaboratirriuut, j.
faborie'rett, fttiu. (b.) laboreeren (an 7ni t
Dot.), lijden; scheikundige bewerkingen verrichten.
Vab'faf, 1. (e) , , --e; Va'butin, . —en --=
lafenis, laving, verkwikking, verlichting,
verzachting.
(e), ---e = labyrinth. fabtivin',.
Vabtfrintly,
tbifit = labyrinthisch, onontwarbaar.
= Lacedemonie. Vaceria,
Vacebd'utott,
--- 6, — = Lacedemonier.
ittoltier,
Lacedemonisch.
facelaiintoltifit
boom met een kerf, grensitatt'baunt, at.
boom,
voile plas, modderI. Vaidje, a,.
,
plas, poel.
II. vair4e, in. = gelach, 't lachen; sine
aufjcbtagen = in gelach uitbarsten. faActit,
jcbte. (tj.) = glimlachen (Her, over of om).
glimlach.
j. --6
laltett, jcOte. (tj.) = lachen (abet, over of om);
= in zijn vuistje lachen; an.6
ina 1:iult*tt
boffent tatje = schateren van 't lachen;
ficb franf, tot, fie0 einett P3uctet 1. = zich ziek,
dood, zich een bochel lachen; bat Ofiict fat*
't geluk lacht hem toe; leer 3ufetit
i*n
fac0t, tacit am fiejten = wie 't laatst lacht,
lacht 't best. Va'cOer, ut. — lacher;
bie 2. auf feitter Seite ftaben = de lathers op
zijn zijde hebben. fetAerfitt = belachelijk,
(in
bespottelijk, dwaas, gek; e6 fit utir nit**
Mae = ik ben niet lacherig, heb niet veal
lust om te lachen; ink 2hcOertlite 6iefteit
belachelijk maken. Va'rOerfiltteli, le. —,
—en = belachelijkheid, bespottelijkheid.
Iiictjert ntidj = doet
jcOlv. (1).):
VAN GELDEREN Duitseh VIToordenboek. I.
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me lachen. Vacirga0, f. = lachgas. WV=
baft = belachelijk, om to lachen.
faAig = modderig, vol poelen en putten.
VarfrIlfrant0f, tn.; :tuft, = lachilkramp;
-lust.
factritiftig = lachlustig, lachziek, lacherig.
Vatfi'utitofef, nt. = lachspier, middenrif.
—e = kleine soort zalm, geValt#, tn.
rookte zalm; Dantziger brandewijn.
= zalm vangst
VarfOltantl, nt. ; :foreffe,
(-visscherij); -forel.
Vatirtaube, le. = lachduif.
Varifftein, In. = grenssteen.
--n; ouch: j. —6, = vadem
Vadyter,
(fm 11 ergbart).
= lakVad, nt. ----(e)6
lak. Varrarbeit,
werk. fad'artig = lakachtig.
Vas ll farbe, ie.; :firni#, tn. = lak lived; -vernis.
farfie'relt, jcOle. (0.) = lakken, verlakken (ook
fig. voor: bedriegen). Vactie'rer, m. —6, — =
lakker, verlakker, lakwerker.
Vairmtt#, —=---lakmoes (een blauwe kleurstof).
pijp lak. Vadi ftiefef, m.
Vacritange, 10.
verlakte laars.
=
lade, la: kist, kast; kas,
Va'be, tn. --,
Oben = aan 't laatje zitten, de
bus; bie
lakens uitdeelen.
Va'begelb, 1. = laadgeld, ladingkosten. Vain,
tette, to. = electrische keten.
Va'belt, nt. —6, — 11. (t)aufiger:)2iiben=luik,
vensterluik, vensterblind; winkel, magazijn.
I. fa'bert, ft. (b.) (bit Iiibjt tab*, er ftibt U.
fabet; tub II. fabete; tub u. tabete; lobe! fie,
fatten) = uitnoodigen; bar Oericf)t = dagvaarden.
er tiibt; tub; tithe;
IT. fa'beit, ft. (1).) (bu
=
fabe! getaben) = laden; f4trf, bfittb
scherp, met los kruit laden; et *It jc*ef ge
tear MO
fatten = hij is aangeschoten;
gefaben = 't was een loos alarm.
; :fenfter, j. =
Va'beitlIbierter,
bediende; -raam.
Valieliffilaef, tn. = vleugel van een vensterluik.
Va'beltbiiter, m. = oppasser in een winkel;
winkeldochter of -knecht (oude winkelwaar).
aibeit ittimfer, lu.; :malmt en, 1.; =rniete,
:Prei0, nt. = winkelfluffrouw; meisje (-dochter); -hour; -prijs.
winkelbediende,
Va'benfc4tuennet, lit.
toonbank.
ridden. Va'beittifit, in.
Vallepfaif, tn. = ladingsplaats, losplaats, aanlegplaats. Vas ber, m. —6, — = laden
ladersloon, kraangeld.
fobit, nt.
= laadlilepel;
2rtibelifitanfef, to.; =fluff,
-stok.
bederven, beschadigen,
jd)le. (I).)
kwetsen.
Vanteritt, le. —, —nen = winkelierster.
Va'Dtma:..See, nt. = Ladogameer.
Va'buna, le. —, —elt = 't laden; lading, last;
uitnoodiging; dagvaarding. Va'butioNifalf,
lit. = ladingsplaats, aanlegplaats. VaintliRO:
frfieht, tn. = ladingsbrief.
(spr.: lcedi), to. —, 2abie6 = lady.
—n = affuit.
Vafet ite, le.
22
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Varfe, in. —it, = melkmuil, lafbek, jonge
dwaas. Inflettutiiflig = als een melkmuil enz.
Va'ae, iv. —, —n = ligging; houding; toestand, omstandigheden, staat, gelegenheid;
laag; katern (papier); eine giinitige £. = een
gunstige ligging; eine unbequente 2. = een
ongemakkelijke houding; et befinbet fich in
einer mitticben 2. = hij bevindt zich in een
hachelijken toestand, netelige pozitie; ich bin in
ber 2. etiti. 3u tun = in de gelegenheid, in
staat jets te doen; bie bale 2. = de voile laag.
— = vaatje.j
Ctii'gel, 1.
falletthieife = laagsgewijze.
a'aer, f. — = leger, rustplaats, ligplaats,
bed, sponde; legerplaats, kamp ; partij ; magazijn, depot; laag, bank; eein auf 2. tjaben =
wijn in den kelder hebben. Wegerapfet, =
bewaarappel, winterappel. Va'fierbaum, m.
stelling, stellage (fiir eein, unb Oierfaffer).
Va'gerbeftattb, inventaris van den voorraa Volerbier, f. = lagerbier, belegen bier.
ti`gerbitt4, f. = kadaster; magazijnboek.
Va'gernetb, 1. = magazijngeld, pakhuisgeld.
ta'gerhatt4, 1. = magazijn, entrepOt. Vainer:
Witte, = veldhut, barak. Va'nerfunft,
iv. = kampeer- of kampementkunst. Mager:
teben, f. = levee in 't kamp. Va'germiete,
lo. = magazijnhuur.
fa'gertt, fchiv. (h.) = neerleggen, legeren; opslaan, opleggen (in 't magazijn of pakhuis);
gelegerd zijn, legeren, kampeeren, liggen,
rusten; in voorraad zijn, in 't pakhuis liggen,
(bon eein) in den kelder liggen; =
liggen, zich uitstrekken; gelegerd zijn, legeren, kampeeren.
Va'gerobft, = bewaarooft; ooft, dat bewaard
kan worden. Va'aertsintf, in. = legerplaats,
kamp. taigerftatte, iv. = leger, ligplaats,
bed, sponde; kamp. to cegcrung, iv. —, —en =
legering, kampement. tta'gertuarOc, to. =
kampwacht. Virgertuein, nt. belegen wijn.
ta'Rervit, iv. = pakhuistijd.
Vagit'ne, —, —n = lagune. tarottitenftabt,
iu. = lagunenstad (Venetia).
labut = lam, verlamd; kreupel; af, doodaf,
uitgeput; zwak, krachteloos; 'Nen = verlammen; eine fahme Ittichutbigung = een
flauwe, laffe verontschuldiging. IaOlitett, fchiv.
(h.) kreupel zijn, hinken (bef. ban $1erben);
kwijnen; niet opgaan (bon Oeiveifen). iiitynten,
fchiv. (h.) = verlammen, lam maken, verzwakken. ta1titi4eit, iv. — = lamheid, kreupelheid. Vii0Ittttng,
= verlamming.
eablt, nt. --(e% —e = dunne metaaldraad.
= draadtrekker.
tabn'tttadier,
eabn'tat, f. = Lahndal.
m. --(e* —e = (een) brood.
kuit, schot.
fchiv.
said, m.
(h.) = kuitschieten.
tare, m. —n, —n = leek, oningewijde.
eat'entibrebter, f.; Atruber, nt.; 4ifriittbe,
= leekenljboek; - broeder; - prebende.
:.unterridit, nt. = leeVarettlIffttvefter,
ken!' zuster; -onderwijs.
Vete, zie 2eite.
- - en = lakei, livreiVale, nt. --en u.
bediende. fareettliaft = onderdanig, krui= pekel.
[pend.
tale,
tafebtbett, 431. = Lakediven (eil.).
2a'ten, = laken, beddelaken.
&afo'nien, f. = Laconie. IctfultifM = laconisch, laconiek. tarottWittiO, tn. . men
laconisme.

2anbaultutd0.

Vatrit'o, ty . --, = drop. Vafrit'3enfaft,

m. = dropwater. Vafrit i3enfteitgel, tn. =
pijp drop.

halm, fcbiu. (h.) = stamelen, stotteren, met

dubbelslaande tong praten.
= lama (schaapkameel,
Vainta, T.
wollen stof).
II. Va'nta, nt. = lama (Boeddhistisch priester). Vatitaiitsimut<, tn. -- Lamalsme, Lamadienst.
= lammertsuoot, groete
2antrbertituk
hazelnoot.
lambrizeebrim
n.
2atttibrW, in. ---,
ring.
zie
2antento.
lamentation',
itmenta'bef, f.,
iv. = latnentatie. famentie'ren, fcbtv. (h.) =
lamenteeren.tanten'to, T.
jammerklacht.
tantinie'ren, fcbiv. (b.) =lamineeren, pletten.
Hamm, 1. dimmer = lam. Wannt'bra:
tett, nt. = gebraden lamsvleesch. itantutimett,
f.
—
lammetje. fant'uten, fchiv. (h.) =
lammen, lammeren werpen.
Viinvitterabettb, m. = lammetjesavond (prop.
Vrijdag voor Pinksteren). tiint'utergeier,
in. = lammergier. itiimIttertniitritett, f. =
= lamswol.
schapewolkje. Viitttliterivolte,
itammifett, f. lamsvel. Vainnt'fitetiri), f. =
lamsvleesch. famm'frontut = zoo zoet als
een lam, doodmak. Vantitt'3eit, iv. = tijd van
de jonge lammeren.
= lampje, lampion.
ViintO i cbett, 1.
I. itatit'pe, tn. —(n) = naam van den hags in
de dierfabel, Cuwaert.
II. tant'Pe, iv. —, = lamp; bad Stiict ntuj
bar bie 2amPen= voor 't voetlicht. [tam'4en,
fcbiv. (b.) = slap neerhangen.] Vant'Oettatt=
3iittber, m. = lampenist; lampaansteker.
Vatitipenilci)linber, Amr4t, in. = lampellglas ; -pit (-katoen).
Vatu'Pentietier, f. = voetlichtkoorts.
= lampellglas;
f.: :glade,
-balion.
f. = lampillicht; -olie.
VantVettlifii*, f.;
Vant'PettPutler, in. =lampenist.tant'penruff,
= lampzwart. Vntit'Pettfr4irm, m. = lichtscherm.
=trager, in. = lampellVam'PenlIftod,
standaard; -drager.
lampion.
u.
VantOlon',
— = lamprei (een visch),
2antpre'te,
prik, negenoog.
Vander' (spr.: lasts-jee), tn. - = lansier.
Vatccier' = lanciers (een dans). tancte'rett
(spr.: lansieren), fcbib. (h.) = lanseeren, werpen, in gang brengen.
!anb, 1. --(e) , 2anber (bicbter.) --e =
land, vaste land, platte land; veld, grond;
vlak land; staat, gewest; 3u eaffer unb bit
2.anbe = te land en to water; an?, 2. f4ert,
fteigen = aan land zetten, stappen; auf bent
£anbe, auf 2. = buiten; bc7t &ben auf bent
3anbe = het buitenleven; iiber 2. gehen od.
reifen = op reis gaan; eine iinfaft
2attbe = een onnoozel meisje; ba?, Oefobte
3. = het land van belofte, "t beloofde land;
cu0 (tiler .erren 2iinbent = uit alle landen;
brei jatjre finb feitbem fcbon in?, 2. gegangen =
verloopen, voorbijgegaan; aufer 2artb0 =
buitenslands, in den vreemde; einen be?,
2anbe, beriveifen = iem. verbannen.
attb' 11 abet, nt.; atm anti, tn.; =antinto4t4,
-amman (in Zwitserland
=

tanbarbeit.
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zooveel als goeverneur van een kanton);
-aanslibbing.
= veldarbeid. Vanb'arutee,
Vanbt arbeit,
= landleger. Vantvarmen0a10, T. =
bedelaarsgesticht. VautVarAt, = plattelandsdokter.
landauer.
Van'tlauer, in. —6, —
Vanb'aufent4aft, in. = verblijf op 't land.
=-- landllbouw;
Vanblbau, tn.; :Dauer,
-bouwer.
Vaub i bautneifter, in. opzichter van publieke
werken. VanbliettioOner, landbewoner.
Vanb'be3iri, nt. = district, kanton. ttautv:
plattelandsbode; afgevaardigde
tiote, m.
(naar den landdag). Vaublirieftrager, m. =
=
plattelandsbrievenbesteller. Vantl'brot,
boerenbrood. Vanb'bienft, in. = landdienst.
drost. anb'broftei, iv. =
Vanb'broft,
drostschap; district, departement, kahton.
—, —n = landingsplaats].
[Vanbe,
Vanb' ebeintann, in.; :eigentum, T., :eigen:
= landlledelman; -bezit; -bezitter.
turner,
tantVeintuar0 land-in. tan'bett, feOin. (f).) =
- landen:
landen: aan land zetten;
u.
aan land gaan, belanden. VantvenRe, Yu.
=
tat
van een
landengte. Vatt'ber, in. —,
heining.
zie 2iittbfer. Van'berburft,
—,
= veroveringszucht. Vanbere-i',
—en = landerij. Van'berfunbe, = landkunde, geographie. fan'bert04 - zonder
land.
fan'ttern, tan'bern, 1cOin. (0.) = omheinen
met latwerk.
= naam van eon land.
Van'bernante,
Vani berftrerte, = landuitgestrektheid.
Van'berfuc4t, in. = veroveringszucht. Van':
bertaufc4, m. =-- ruiling van land(en), van
't uitgrondgebied. Van'be,Mbfttleb,
eengaan, reces van een landdag. Vatt'be:
= deken van den adel.
attefter,
= inboorling. Van'beart,
angefOriner,
= manier, gewoonte van een land. Van':
= commissie uit de staten.
beMuOcipt-fi,
openbaar ambtenaar.
VattsbeitSbeamter, in.
gesteldheid
Van'bebefitaffettOit, 11).
van 't land. Van'be&iefebreitiung, =
landbeschrijving. Van'be ,gtrautt, in. = manier, gebruik van een land. Van'beMreftor,
in. = bestuurder van een gewest, eerste
ambtenaar van de gedeputeerde staten.
Van'be0iirft, = regeerend vorst, soeverein, landsheer. lan'be0iirffliri) = soeverein,
landsheerlijk. Vatt'be4iettiet, f. = gebied
van een land. Van'be0Rerittt, 1. = hoog gerechtshof. Van'be&muptmattn, in. = militair hoofd van een provincie, (zie ook Lienbe6bireftor). Van'betAerr, = landsheer,
regeerend vorst. tan'bet‘berrfld) = landsheerlijk, soeverein. VatebeMierribtfeit, iv. =
landsheerlijkheid, soevereiniteit. Van'bO:
soevereine macht, soevefierrfttaft, iv.
reiniteit; soeverein, regeerend huis. itanibeo:
= soevereiniteit. Van'beeaffe,
fug)e-it,
= 'slands kas, staatskas, schatkist. Van':
beainb, T. = landskind, inboorling. Van'tne4:
Mite, staatskerk. tan'beaunbin =
landkundig, 't land kennend. Van'bOntutter,
iv. = soevereine, regeerende vorstin. Van'bO:
obrigfeit, iv. = 's lands overheid. Vanitie4,
= staatspolitie.
poii3e-1,
Van'beClOrobuft, 1.; :reRierung, to. ;
glen, iv. = produkt, regeering, godsdienst
van een land.

tanbrentitteifter.

:fitufb, iv. = staatsilzaak;
Van'beCfac0e,
-schuld.
tan'beOitte, iv. -='s lands gebruik. Van'be:
fprarte, = landstaal. Van'bearaciit, --=
volksdracht, -kleeding, rationale kleeder= in 't land gebruikedracht.
lijk, gewoon. tan'be&iater, = 's lands
vorst, soeverein, landsvader. lan'be O
- bater:
lid) = landsvaderlijk. Vante4berfaffunn,
iv. = grondwet van 't land.
Vatebe411berrat, nt.; :berrater, nt. = landllverraad; -verrader.
Van'be ,Miertuattunn, Ia. = landsbestuur.
Van'betiertucifung, verbanning. Van':
bOberiviefetter, nt. = (een) uit 't land verbannene, banneling, balling 'slands. Van'be&
staatscourant. Vanbjeftung,
3eituttR,
• = landvesting, vesting binnen in 't land.
tanbiffiitttin = voortvluchtig. Vanb'frad)t,
• = vervoer te land. Vanb'fran, iv. =
boerin, plattelandbewoonster, vrouw van 't
land. tanlrfrentb = vreemd (in 't land).
Vattb'friebe landvrede, openbare rust;
fcb tram bent Li. nict = ik vertrouw de zaak
niet. Vattlrfroftt, = landkikvorsch.
Vattb'fuiginann, m. = vrachtrijder. Vanb'=
Re-if-flitter, m. = dorpsgeestelijke.
= plattelandsgemeente. Vanb':
nenteinbe,
Reridit, arrondissementsrechtbank.
Vattb s gerittObirettor, in. = voorzitter van
de arrondissementsrechtbank.
VanVIIRraf, m.; :Rrafin, iv. = landligraaf;
-gravin.
fanb'grafficf) = landgraaflijk.
Vanbs ilaraffMaft, hi.; :gut, ; :baut4, T. =
land II graafschap ; -goed ; -huis.
Vattblieer, f. = landleger. VanViager, ni.
gendarme to voet, marèchauss6e.
:funter, in. = plattelands11Vanb'lliugenb,
jeugd; -jonker (-edelman).
landkaart.
Vanblirtte, iv. =
Vanblarte,
= plattelandsdorpskerk. Vanblrei4,
district. Vattb'frieR, oorlog te land.
tanblunbiq = alum bekend. Vantvitttftte,
to. = landkoets, diligence. tanblaufig
gebruikelijk, gewoon, in zwang zijnde. Vattbs:lawn, 1. = landleven, buitenleven.
in. —6, — = een soort plattelandsdans.
2anbleute, 43r. = landlieden. =
landelijk, eenvoudig; I. fittfic = 's lands wijs,
's lands eer. Vanblidifeit, iv. = landelijkheid.
=landliVanbi li tuft, in.; :tuft, in.; :ntaitt,
lucht; -vermaak; -macht.
Vattli'llntkibMen, 1.; :mann, in. =landlimeisje
(buitenmeisje); -man.
fanb'ntannifcti = landelijk.
land II grens ;
Vanbi lltuarf, iv. ;
-militie.
buitenpartij.
.; :Pfarrer, nt. = dorpsllg aalinb"110afratriere,Imin=
pastorie; -pastoor (-geestelijke).
Vantvpfteger, nt. = goeverneur van een gewest, prefect.
Vanb'lltitaRe, iv.; :rat, in. ; :rattc,
landlIplaag; -raad (kreitscommissaris); -rat(-rot).
Vattb'red)t, f. gewoonterecht, gewestelijk
recht. tattb'reittlicii = gebruikelijk, naar
gebruik van 't land. Vanb i renett, m. = regen
over 't geheele land. Vanb'reife, to. = landreis, reisje naar buiten. Vaub'reiter, in. ---,bereden gendarme of marèchaussee. Vattlr=
= urovinciaal rentmeester.
rentnteifter,
22*
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Vattb'rir4ter, = kantonrechter. anb':
fitaft, m. = landschap; gewest, provincie,
district; provinciale staten, landsstenden;
[credietbank]. tanncOaftlitt = gewestelij k.
Vattnc4aft&tuOrintfi, nt. = commissie uit
de prov. staten. Vanb'fr4aftaaffe, iv. =
provinciale kas. Vanb'frOaftinater, nt. =
landschapschilder. VannIttar4t, iv. = slag
to land. VannAteiber, m. = gewestelijk
griffier.
:frintuorer
Vanb'llfc4ute,
=fititt=
dorps (of plattelands) II school;
meifter),
-schoolmeester.
VattnAtuathe, tv. = huiszwaluw. Vattbjee,
= landzijde.
= meer. Vattbleite,
Vannencrie, iv. = groote of besmettelijke
ziekte. Vattivfitl, = landhuis, -goed.
[VanbO tnenteittbe, iv. = algemeene kantonnale vergadering]. VantWntecht, nt. = lan(d)sknecht. VantWntann, nt. = landsman; landgenoot. Vanbil4intannitt, iv. = landgenoote.
VanlWritannftijaft, tv. = landgenootschap;
studentenbroederschap (in Duitschland).
Vanb'fotbat, m.; :fpftle,
Jtabt,
= landllsoldaat; -spits (-punt,
:ftiintw,
kaap); -stad (provinciestad); -stenden.
tanWitanbifit = van de staten, vertegenwoordigend. Vannletter, to. = grondbelasting. [Vattb'ftorger, nt. — = landlooper,
zwervend koopman, vagebond]. Vanteftrafie,
iv. = groote weg, straatweg.
VanblIftrette, iv.; :ftreimer, ut ., .:ftreimerei,
tn. = landllstreek; -looper; -looperij.
= landstreek, district. Vanb',..
VanlYftririi,
fturnt, nt. = storm op 't vaste land ; landstorm, landweer. Vantvtabaf, to. inlandsche
tabak. Vattblag, nt. = landdag, statenvergadering. Vanna0abrieortineter, m. = afgevaardigde van den landdag. Vanbitrauer,
tu. = algemeene rouw. Vanb i truppen, V. =
landtroepen. Van'bung,
-- en = landing, ontscheping.
Van'butt(01101at3,
ztruPOett, V. = landingsiiplaats; -troepen.
Vanb'llbogt, nt.; :tiontet, :.foott, f. =
landlIvoogd; -voogdij (-voogdspaleis); -yolk.
tattnuiirk4 = landwaarts. Vanblueg, m.:
auf bent 2. 3urilcffebren= to land (over land)
terugkeeren.
Vannveig, iv. = landweer, schutterij; [verdedigingsmuren; grachten enz.].
VanblIvein, nt.; 4uinb, in. = lan(Llwijn,
-wind.
Vanbluirt, nt. = landbouwer, landbouwkundige. Vannuirtft4aft, iv. = landbouwkunde,
landbouw. fanbluirtfebaftfift = landbouwkundig, landhuishoudkundig. VattntioOnung,
tv.
woning op 't platteland.
Vattb'3uncle, iv. = landtong.
lima (Langer, rangft) = rang; L nub Breit =
lang en breed, in alle bijzonderheden; ein
fange unb breite = alles en nog wat; ficb
be,?, langen unb breiten od. bed langern unb
breiterit fiber atiern = zich breedvoerig
over lets uitlaten; range finger macben =
lange wingers hebben (= stelen); grof3eerreit
baben range Winbe = groote heeren hebben
lange armen; ein fanged 6)eficbt inacben =
een lang gezicht zetten; leer 1. tat, taf3t I.
bangen = wie 't breed heeft, laat 't breed
hangen; ettv. auf bie fangs 3cinf fcbieben =
op de lange baan schuiven; feit tangent =
sedert lang; hot tangent, bo y ranger Belt od.

attaltieite.

bar fangen Zs'abren = lang geleden; fiber fur6
ober L = vroeg of laat; brei Zage 1. =
drie dagen lang; er ging ben tuff .---langs de rivier.
tattglii4rig; :armin; :atutig; :beinig; :WM=
terig langlarig; -armig; wijlig (of-dradig);
-beenig; -bladerig.
Vattgliaunt, nt. = langhout, langwagen.
lang, langen tijd;
tan'ne (ranger, Iditgit)
bijlange, op verve na; Cie breiben febr t. =
U blijft lang weg; W(0 macr)ft bu 1. ! wat
heb je lang werk!; 1. bet = sedert lang;
lang geleden; bad ift fiir ibn f. gut = goed
genoeg.
Van'ne, , it = lengte; duur; lange
lettergreep; 10 ,i.tf3 in bie 2Linge = 40 voet
in de lengte; ber 2. nacb burcbfcbneiben = overlangs doorsnijden; ber 2. nacb binfarren= zoo
lang als hij is neervallen; bie Stabt ffegt auf
bon 10. Grab Oftricber 2. = ligt op 10 Braden
oosterlengte; auf bie 2. = op den dour; er
6iebt affe,F, in bie hij houdt alles slepende,
stelt alles uit. iiin'getang = zoo lang als
hij is.
I. fatt'gett, fcbtv. (b.) reiken, zich uitstrekken; voldoende, toereikend zijn; de hand
uitsteken, grijpen; aanreiken, aangeven;
krijgen, nemen, halen; icb fann fo tveit nicbt
= ik kan er niet bij; tub: nicbt twit mit
bent Oefbe= wij komen niet ver met 't geld;
ficb einen = iem. onderhanden nemen.
II. tan'gen, fcbtv. (b.) = langer worden. lengen : tvenit bie tape I., foment ber hinter
gegangen = als de dagen lengen, begint de
kou to strengen.
latt'nen, fcblv. (b.) = lengen, verlengen,
uittrekken; aanlengen.
=
Viins genlIaltfe, to.; :grab, ut., :mad,
lengtelias, -graad; -maat.
ValtgetUelle, tr. = verveling; au,?, Vange(r),
incite. Vanalinger, nt. = langvinger, dief.
=
fanglfingerig;
langlIvingerig, -vleugelig; -staartig.
Vattgliaar, nt. = de Langharige.
harig; -halzig.
tanglintaria; :4atfig =
= lang- of
tannliin = lang, ver.
veeljarig; ein tangjabriger reitnb = een oud
vriend. Vang'freiL = ellips, ovaal, langwerpig rond vlak. fanglebig = langlevend.
Tiing s tici) = langwerpig, overlangsch;
langwerpig rond, ovaal. Vangintut,
runb
tn. lankmoedigheid. tantrtniitig lankmoedig, toegevend, geduldig. Vanglitittig:
feit, tn. = lankmoedigheid.
—n, – it = Longobard.
Vancfobarbe,
—e (4.3ferb) hangoor,
21.1.
VangAr,
loboor; (feI) langoor; emit tt fef fcbift ben
= de pot verwijt den ketel, dat
anbern
hij zwart is. fattq'obrig = langoorig.
tiingt4, $rall. mit Gen. oc,l. Dat. = langs.
tang'fam = langzaam, traag, talmend. tang',
famiett iv. = langzaamheid, traagheid.
tang'fr4attig=--langschaduwig.Vangifit tafer,
tn. = langslaper, slaapkop.
tatto'l!fitnithetig; =fit/0410g =langlisnavelig;
-staartig.
tann'ficktiger Uecbfer = langzicht wissel.
langft = al lang, sedert lang. Iiiit ivftette4 =
op zijn langst.
tang' ttetig = met langen steel: langdradig,
langwijlig, wijdloopig, vervelend.
Vannftlebenbe (ber) = langstlevende.
= lang stroo. Vanglueite,
Vang'ftriA,
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lu. = verveling. fattglueiten, ftbiu. (b.) =
vervelen. langlueitig = langwijlig, vervelend. Vanglueitigreit, in. = langwijligheid,
vervelendheid. Vang'Itiieb(e), = langwagen, -hoot. fintotiterig = lang, langdurig,
langademig, langdradig, vervelend. Zang':
Wier-Welt, tu. — = langdurigheid, langdradigheid. Vanineire,
= vers van 12 lettergrepen.
I. Vattle, Yu.
, - n = een soort forel.
II. Van'fe, lv.
= lende, flank.
--,
Vatt'3e,
n = tans; elite .i. fib; einen
bredjen, eintegen = voor iem. een la ps breken.
Vait'aenbrerlytt, = steekspel. Vaiv3en:
bredjer, at.= kampvechter. fatt'aettfOrmig=
lansvormig. Van'unreiter, nt. = lansier.
an'3en II ftic0, at.; :ftocr,
:jtok at.;
= lanslisteek; -steel (of -schacht); -stoot;
-drager.
Vanaettliefterf,
lancetetui. Vametle,
nt. —n = lancet. Vanacti tcnftirb, =
lancetsteek. lamettfOrntin = lancetvormig.
VanOner0t, zie 2anbanecbt.
Va0ibarltil, at. = lapidaire stijl, korte en
krachtige stijl (naar het steenschrift).
Va00, zie 2apbe I.
,
VetlAni f tie,
kleinigheid, nietigheld, bagatel.
f.
= lapje, vodje, lelletje
(ant Zbr).
n = suffer, sul, onnoozele
I. Va0'0e, itt. -it,
bloed.
II. vatqc, tn. -a, -- it = Lap(lander).
= lap, vod, lor, lomp,
Va0 10en,
burcb bie geben = ontsnappen, ontkomen,
er van doorgaan. late0ett, fcbia. (b.) = lappen, verstellen; [slorpen, slurpen; slap neerhangen].
--, en = bagatel, kinderachV400erei',
tigheid, beuzelarij. 140/0erit, fcblv. (b.) =
druppelsgewijze slurpen, lepperen; teippert
ficb 3ufammen = komt bij kleine beetjes bij
elkaar, hoopt zich langzaam op. Viip'per:
tv. = kleine schuld , schuld van allerlei
kleinigheden. 1410'4'erluelfe = bij beetjes.
forphtt = verfrommeld, slordig , als een vod
uitziend. ta0'010 gescheurd, in lompen,
in lappen.
140'0140 = flauw, laf, onnoozel, dom;
Pifcb6 Belt° = flauwe praat.
Val)Planen, f. = waaierjacht.
vapplanb, f. = Lapland. Va00'14ttber, at.
— = Lap(lander). 1(100U -10140 Laplandsch.
=lapsus, vergissing, fout.
Vatvju, tn.
= lariks. VitrAett0aunt =
ViirAe,
lorkeboom.
Va'rett, $1. = laren, oud-rom. huisgoden.
faratietito = larghetto, lets langzaam. tar'flo=
largo, plechtig, langzaam. var'go, f. = Largo.
= lane, onzin, praatjes.
Varifa'ri, f. = spektakel,
Vann, in. --(e)t; Viirimen,
lawaai, leven, geraas, drukte; Biel 2. um
= veel lawaai voor niets; 2. fcbfagen,
btafen = alarm slaan, blazen; btittber =
loos alarm. fitenten, i'c01-t). (Ii.) = leven,
drukte, geraas, lawaai maken. Varliter, at.
— = levenmaker.
VarlIellalocfe, io.: =fationc, to. = alarnailklok;
-kanon.
= levenmaker.
Viirnrittatter,
Viirut'ilpta4, at.; =gawk 111. alarm it pest,
(-plants); -schot.

Vatterbattinte

it.

Varb i stett, f. = lief gezichtje. Varibe,
in. —, --a = masker, mom, spooksel, afzichtelijk maaksel; larve, pop.
Vartptgli tiL lv. -- = laryngitis, ontsteking
van de luchtpijp. VarOttnoffolr,f.—(e), —e =
laryngoskoop, keelspiegel.
100 = slap, laf.
Val*, to. --, --a = trekker (ant Scbub);
voeg, zwaluwstaart; geer. lajc4en, (f).)=-----trekken, aanzetten; voegen.
fakity, zie tae,6ib.
Vale, kn. —, --a = groote kan, kruik.
= laezie, beschadiging,
kwetsing.
1(0 = mat, traag.
tief3; tief3e;
farfen, ft. (b.) (bu tnt, er
14! getaffen) laten, loslaten, laten gaan,
laten varen, verlaten; ophouden met, laten;
(toe)laten; bewaren, laten; (over)laten; afstaan; toegeven; laten, doen, bewerken,
veroorzaken; staan, uitzien; er bat ,t.ctare
taffert muff en = hij heeft menige veer moeten
laten; einen our tber = iem. ader laten;
bait, 2eben taffen = zijn leven laten, offeren;
auit, ben %ugen taffen = uit 't oog verliezen;
tai midi = laat mij gaan; taf brt! = laat
dat! houd op! — fallen lair ba.! = laten we er
niet meer over praten; icb babe mir faun
faffen = ik heb hooren zeggen, ik heb mij
laten vertellen; er tart nicbt mit ficb jpaf3en=-hij verstaat geen gekheid, met hem valt niet
te spotten; ba y Taft fdj mir gefatten = komaan!
dat vind ik goed; taft utth geben = laten we
gaan; taffert pie ficb bct,?, nicbt einfatten = krijg
dat niet in je hoofd, denk dat niet; icb
mir nicb0 merfen = ik hield me van den
domme ; bier titht ficb' gut fein = bier is
't goed, aangenaam; bc0 tied ficb bon ibut
erlvarten = dat was van hem te verwachten;
er fonnte fein Shorn nicbt taffen = bergen; er
fonnte ficb bon reube nicbt I. = hij was buiten
zich zelf van vreugde; man ntuf3 e ibm Wen,
baf3... = men kan niet ontkennen dat ...;
man lief; mitt feben= men liet 't mij zien;
eau. bieiben 1. = lets laten, niet doen; taf3
ba" gut fein = laat 't maar voor 't geen 't is;
er tnt Gott einen guten Vann fein = hij laat
Gods water over Gods land loopen; taf3 uticb
bein (beinen) . reunb fein; er Iiif3t bon feiner
gteinung nicbt = hij gaat niet van zijn meening
af; bad tTaft ibut gut = dat staat hem goed.
Vafraut, = voor langen tijd verpacht goed.
Vati'0eit, Yu. — = matheid, traagheid, lauwheid. = mat, traag, lui, laksch, slap,
lauw, nonchalant. Vitglinteit, la. — = traagheld, lauwheid, lakschheid.
[14040 = toelaatbaar; vergeeflijk; zacht,
geduldig, meegaand, toegeeflij k; slap, rekbaar].
= lasso, vangstrik.
Varfo, at. —(0),
= last, vracht, druk, be—,
Vaft,
lasting; einem our tiegen ed. fatten = iem.
lastig zijn of vallen; einem etlo. our 2. twit =
iem. iets te laste leggen.
Vaftabie',
—(e)n = losplaats.
[taffbar = lastdragend, last ...] laltett, fc011.1.
(b.) (auf einem) = drukken, zwaar rusten,
wegen. lajtenfret = vrij van lasten.
= ondeugd, zonde.
Val-ter,
Vajterc0rottif, tn. = schandaalkroniek.
= lasteraar, kwaadspreker,
fterer, at.
eerroover.
tajter0aft = ondeugend, slecht, snood, onze= ondeugd,
Vajter0aftiafeit,

Wiltertuttbt.

tautidi.

slechtheid, snoodheid, verworpenheid. Water=
Witt, iv. slaaf van de ondeugd. Valter:
Mien, 1. = leven in ondeugd. laifterlicf) =
snood; lasterend, kwaadsprekend.
maul, f. =lastertong, -muil, kwaadsprekend
mensch. Wu. (l.) lasteren, smalen, kwaadspreken van, onteeren; lastcrtaal
uitslaan.
Vii'fterlIrebe, in.; :fitrift, la.; :Cu l*, =
laster rede (smaadrede); -schrift (ook : smaadof schotschrift); -zucht.
lastering, smaad,
iiifterung, tn. —, --en
verwensching.
schandelijk, bezoedeld, vol onlalterbolf
deugden.
= lastertong.
Vii'fter3unge,
= lastig, hinderlijk, tot last; naar.
itiiiftigfeit, iv. — = lastigheid, hinderlijkheid.
VafflIPferb, f.; :fciiff, f.; :tier, = lastiipaard; -schip (vrachtschip); -flier.
2aft'lltrager, ft.; =bieb, 1.; -4tiagett, in.
last drager ; -vee ; -wagen.
lasting (een geweven
nt.
stof).
= lazuur (een blauwe steen).
I. Vafttr', in.
II. Vafttr', le. —, —en = lazuur (de kleur en
het opbrengen er van), glazuur. lafuribtatt=
lazuurblauw. Vafur'farbe,
= lazuur, la=-. lazuursteen,
zuurverf. Vatitr'fteilt,
blauwsteen.
taOttr = lascief, Bartel, weelderig, wellustig,
vuil. V(031ttitiit', in. —, —en = lasciviteit.
Viitatre, in. = Laetare (de 4e Zondag in de
vasten), Rozenzondag.
—(e) = Latijn; mit feinein
Vateite,
3u
ft be feta = geen raad meer weten. Vateilter,
in.
= Latijner (bewoner van Latium);
Latinist. latebtifc4 = Latijnsch.
latent' = latent, verborgen, gebonden.
lateral' = zijdelingsch, van ter zijde. Vaterals:
lateraalerfgenaam, e. in de zijerbe, nt.
linie.
Vaterate, in. —(e) = Lateraan (paleis bij en
met de St.-Janskerk to Rome).
= lantaarn.
Vateette, iv. —,
«ater'nenll att3iinber, m. :pfabt, in.; :duller,
in. = lantaarnilopsteker . -pawl; -poetser.
— = Latijner. fatinifie'reit,
Vathter,
1c4iv. (4.) = Latinizeeren. VatinWittiO, nt.
—, .. men = Latinisme.
iv.
=
Latiniteit.
Vatitubinatier, in. = latitudinarier
(uiterst verdraagzaam godsdienstleeraar en
zedemeester, onverschillige).
latrine, beste-kamer.
Vatene, iv. —, —en
Vatfr#, —e = slofferig loopend, laksch,
slap, onbeholpen mensch, sukkel. latfcb =
sloffend, slofferig. Vat'fite, iv. —, —it = slot;
slofvoet; sloddervos, morsebel, slet; lage pijnboom. lat'iten, 1c4in. (O.) = sloffen, slepend
loopen. Vatfrbifut in. = slofvoet. tatiltig =
sloffend, slepend, laksch, slap.
Vatle, iv. —n = lat; faitge 2. = lang
Bind: lang mensch. Iat'tett, Wu. (0.) =
met latten voorzien. Vatlettnaget, nt. =
latspijker. Vatitettftrafe, streng arrest.
Vatlettberfc4tag, tn. = sehutting, schot van
latwerk. Vartentberf, 1. = latwerk. Vat':
heining, schutting van lattemattit, in.
ten, hek.
nt.
= latuw.
latus, geheel bedrag op
VaittO, f.
een zijde in 't postenboek, vijdebedrag.

—u = likkepot, slikartsenij.
Vattuerge, in.
vat nt .
—e = lijfje, corsage, corset,
borstje; klep (an ber ,of e); slabbetje..
Ian = lauw; onverschillig.
= loof, ge[----e u.
Vaub, T.
bladerte, [blad]. faub'befriitt3t = met loof
of gebladerte versierd. Vaufrbark =loof-,
bladerdak.
Vatt'be, iv. - , n = pride!, hut, [portiek].
Vatt'bettgang, in. = overgroeide laan, berceau.
ut. = 't vallen van de bladeren.
Vattbirofc4, m. = boomkikvorsch, groene
kikvorsch. Vattivgang, nt. = groene laan.
Vauteri ewinbe, f. = guirlande van gebladerte.
Vaub' 110013, T.; ID.; =
loofilhout, -hut; -huttenfeest.
latt'biMt = op loaf gelijkend. latebig = bebladerd, belommerd. Vautaratt3, m. = krans
van bladeren. tattlrlo = bladerloos.
Cage, in. = fijne zaag, figuurzaag. 2aubitaler,
loofdaalder (van 6 francs). 2attb Wert,
nt.
= loof-, lofwerk; gebladerte, lommer.
Vaurb, in. —(e) = look, ui, prei.
farbig, =grim = lookgroen.
= laudanum.
Vau'battunt,
= nawijn, sleehte soort wijn.
I. itawer, tn.
II. Vatt'er, -- loer; auf ber 2. fein od.
fte4en, fiegen, 4eit = op de loer staan, liggen.
Vait'erer, zie 2aurer. latt'ertt, fcbtn. (4.) =--loeren; (auf einen) uitzien naar, wachten op.
Vauf, in. —(e), 2dufe = loop, snelle gang,
route, richting, verloop; loop (diner aeuer,
inciffe, in ber Ttufif); poot, looper (etit6 ,afett);
ba.?, ift ber Taeft 2. = dat is 's werelds loop;
leinen 532xiinen, Oebanfen frefen 2. fallen =
den vrijen loop laten. Vattrbabit, iv. :------= rondschrijven,
loopbaan. Vaufbrief,
= yonder. ?auf':
circulaire. thturbriitre,
burfely, in. = loopjongen.
tatt'fett, ft. (f.) (bo faufft, er tauft; fief; tiefe;
faufe! gefaufen) = loopen, snel loopen; lekken,
hij weet er
druipen; er tueif barauf bit 1.
2aufen, miibe fein =
wel een middel op;
loopensmoede zijn.
= Laufenburg; er tat nail)
Vattlettburg,
aPpeffiert = hij is er van door gegaan.
latefettb = loopend; einen auf bent faufenben
(er)4aften = iem. op de hoogte houden.
— = looper; (im Sc4acfp
Viittifer, in.
fpiefe) looper, raadsheer. Vauffeuer, f. =
loopvuur; loopend vuur(tje); aanhoudend vuur
(int Ariege). Vaufgrabeit, m. = loopgraaf.
Mu'fifc0 = loopsch. Vattriagen, f. =
jacht met horen en houden. Vauf s ittnge, =
loopjongen. taut. Mott. (faufenben 1onatd) =
dezer. Vattrpaii, in. = [getuigschrift, pas(poort)], einem ben $l. gebett = iem. wegsturen,
wegjagen, (een vrijer) afzeggen, bedanken.
Vattfig anfe, iv. = loopplank. VauflAritt,
bronstijd.
looppas. Vauf3eit, in.
in.
= rondschrijven, circulaire,
Vauf3ettel,
reispas, verlof briefje.
--n = loog; einen mit 1c4arfer
Vall'ge, iv.
inafc4eit
iem. scherp doorhalen. latt'geit,
fc4in. (4.) = loogen, in de loog doen. lau'aett=
artig = looghoudend, loogzoutachtig.
Vaus gettllafcbe, in.; zbab, f.; 403, f.; =tvaffer,
1. = loogliasch; -bad; -zout; -water.
faug'itett, zie feugnen.
2au'beit, Ventilate-it, lauwheid;
koelheid, slapheid, lakschheid. foultdi =
lanwachtig, eenigszins maim.
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VanIte, tv. —, = luim, humeur, stemming, gril, kuur; (be° outer, fcbtecbter 2. Fein =
in een goede, slechte luim, in een goed, slecht
humeur zijn. taw/to-0(ft = luimig, humeurig,
grillig, kurig. Vatt'nettbaftigreit,
humeurigheid, grilligheid. tattinig
luimig, opgeruimd, jolig, grappig.
= luimigheid, joligheid. lawnIfit = grillig, kurig.
= loercler, spion.
Vau'rer, m.
VatO, —, 2iiufe = luis; ibnt tiiitft bie
itber bie 2eber = hij wordt nijdig; einem eine
.l. in ben 43e15 f4ett = iem. lastig werk bezorgen. VaiWbUO, ut. = brutale kwajongen.
tatt'fr4en, fcbtu. (b.) = aandachtig luisteren,
loerend luisteren, loeren; einem, auf einen U.
nacb einem I. Vattifrijer, — = luisteraar, spion. tauife0ig = vreedzaam, stil, rustig,
prettig, gezellig, behaaglijk. Vaufrtyptat3,
nt. = luisterplaats, -hoek, loer.
Vaujegetb, f. = verachtelijk geld, geringe
= luizige kwajongen.
SOM. Vatt'fejunge,
m. = fijne, nauwe kam. Van':
facia, m. - minne, gemeene kerel. laujen,
fcbtu. (b.) = luizen; scherp onderhanden nevrek.
men; vrekkig zijn. Van ifer, m.
Vauferer, to. = bagatel, nietigheid Van':
fentnemet, m. = platvoet; slechte tabak.
tani fig = vol luizen, luizig, min, gering, gemeen, kaal.
Vat/11lb bie = de Lausitz.
—e = geluid, klank, letterVaut, nt.
klank; er gab feinert bon ficb = hij gaf geen
geluid. taut = luid, luidruchtig; bekend,
openbaar; t. iberben = ruchtbaar, bekend,
publiek worden. taut, q3-rdi. mit Gen. V.
ouch out Dot. = luidens, volgens, blijkens:
Brief e.
bent 8efebte;
I. bei ZefeW,
[tautliar = bekend, publiek.]
--n = luit; bie 2. flaiefett od.
Vaule,
fcbtagen = de lint (be)spelen.
lau'ten, fcbtu. (b.) = klinken, luiden; bad 1tr:
teit tautet auf einen Dionat Oefiingnk, = het
vonnis luidt: een maand hechtems. triniten,
fcbib. (b.) = luiden (bon Wtocten); our &fi3er
1. de vesper luiden; fautet Sur Stirdje =
er wordt voor de kerk geluid; er bat C. biiren,
abet nicbt 3ufammenicblagen = er bat I. 4iireit,
birth abet nicbt, too bie egocfert bitrigen = hij
heeft de klok hooren luiden, maar weet niet,
waar de klepel hangt.
Vauteniff, nt. —en, —en; Van'tenfrOtiiner od.
= luitspeler.
=f0ieter,
tan'ter = louter, onvermengd, zuiver, onvervalscht, edit, oprecht; louter, enkel,
alleen.
= luider.
Van'ter, tn.
= louteraar, zuiveraar.
Vat/lever,
Vaui terreit, to. = louterheid, zuiverheid,
oprechtheid. tiitti tern, fcbiv. (b.) = louteren,
zuiveren, klaren, raffineeren; verbeteren,
zuiveren. Vattleruna, -, —en = loutering, zuivering, raffineeren; verbetering, zuivering.
= klankwet. tautie'ren,
Vatit'aefetl,
(b.) = de letters naar hun klank uitspreken.
Vautier'ntetbobe, to. = klankmethode. &aut':
tetlre, - klaukleer. klankloos,
geluidloos, zonder geluid, zwijgend, verstomd,
tiffe = diepe state.
sprakeloos; tautIofe
= stilte. Vant'vhbot =
Vautlofiafeit,
klankteeken.
ttin'tUarnt = lauwwarm, lauw.

tebenObitb.

ben = lava. fa'baartig =
Va'ba, iv.
lavastroom.
lavaiichtig. itallaftront, nt.
—4=lavement.
itabentent (spr.; ..ma),
lavendel. Vabensbeiiii,
Vabettibef, nt.
1. = lavendelolie.
laveeren; draaien, aartabie'ren, fcbiro. (b.)
zelen.
• Vabor',
Vaboir (spr.: lacwwar), f.
—e = waschkom.
f.
—n = lawine.
Valuilte, iv.
lawnVatun Ten'n-i4-$ (spr.: 1, ■n t.), f.
tennis.
tax = laksch, slap, week. Varbett, to. —,
—en = laksehheid. tagie'ren, fcbtv. (b.)
purgeeren. Vagieentittet, f. =-lakseermiddel.
lazaret, hospitaal;
e
Va3aretr, f.
fiiegenbe, t. = ambulance.
Va3arett' II branb, m.; =fieber, f. = hospitaal I}brand; -koorts.
t.,,a'aaruntappe, iv. = Lazarusklep.
—n • roni =
Vamaro'ne, nt. —(it) u.
Lazzarone (Napolitaansch proletarier).
flauwe grappen.
$1.
(?,) = toast, heildronk.
Vebeborty, f.
te'betang: mein 1. - mijn heele leven.
to ebeti getue4r, f. = Lebel-geweer.
vroolijk heer, iem. die er
Veliemann, m.
een goed leven van neemt.
te'bett, fcbtu. (b.) = leven; in ben Zag binein
= onbezorgd, doelloos leven; ca0 (od. bon)
bee .anb in ben Uttrib = van de hand in
den tand leven; tuie er liebt nub tebt = zooals
vaarwel!
hij reilt en zeilt; tebe tbobt!
= leve de
full
od. bie
tebe bie
Koningin! einen taffen een toast op iem.
uitbrengen; Mir I. bet ,Nffnuitg, bei Zertrau=
ens wij leven in de hoop, in 't vertrouwen;
bum 2. au tbenig, aum eterben Ott bid = te
veel om te sterven, te weinig om te leven.
Ve'bett, f. = leven, geraas, tumult,
lawaai; am 2. fein, bIeibert = in 't leven zijn,
blijven; ein febig6 2. = een ongehuwd 1., vrijgezellenleven; einem nacb bent 2. tracbten =
effe icb fitr
iem. naar 't leven staan; bad
mein 2. Bern = dat doe, eet ik dolgraag; bei
in godsnaam niet!
2eib nub 2. nidjt!
te'bettb = levend, in leven zijnde; bie tebenbeit
SPracben = de levende talen; tebenbe litber =
levende beelden; icb Jenne bier Leine febenbe
eeete ik ken bier geen sterveling. Ieben':
big = levend, leven openbarend, midden in
't leven; levendig, opgewekt; 1. berbrannt,
bergrabert Merben - levend verbrand, begraven worden. febett'biggebdrettb = levende
jongen ter wereld brengend. Vebenibigteit,
Ib. — = levendigheid. teben'bigntaMenb =
levendmakend. Ve'bentang, zie tebetang.
Ve'benCabenb, m.; =atrifb nt. = levensilavond; -schets.
Ve'bettatter, f. = leeftijd, ouderdom. Vei=
betWart, to. = leefwijze, levenswijze; manieren, uiterlijke beschaving; er bat fettle 2. =
hij weet zich niet te gedragen.
:barn'',
Ve'benCaufgabe, W.; =batfam,
levnslitaak, -balsem; -boom (een snort
ceder).
Ve'benCbebingunn, iv.; =bebiirfniti, f.; :be:
rttf, m. levenslivoorwaarde, -behoefte;
-roeping.
Ve'betWbefereibung, tb.; =beftintutung, in.;
=bitb, f. = levenslibeschrijving; -bestemming
(-doel); -beeld.
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Vellen4blitte, iv. = bloei van het leven.
:ertverti,
:erfa4rung,
tte'benClbatter,
tit.; :fatten, nt. = levensllduur; -ervaring;
-onderhoucl; -draad.
le'ben4fiibig = levensvatbaar.
:frage,
ite'benCifatOgteit, in.; :flantnte,
tu. = levensilvatbaarheid; -vlam; -vraag
(-kwestie).
= levensilVe'benCfrenbe,
vreugde; -frischheid (-kracht).
te'bett4fro0 = levenslustig, vroolijk, opgewekt, opgeruimd, levendig. VettenOrii4ling,
m. = lente van 't leven.
tesbenCfUlte, in.; :futile, tn.; :gefatir, to.
le yens kracht ; -vonk ; -gevaar.
tebetOtlefatgift0=levensgevaarlijk.t?eifielW:
gefitbrte, nt. = makker door 't leven, levensgezel.
j. =
ite'benClgellt, nt.;
levens II geest; -geschiedenis ; -geluk.
= schikgodin, Parce.
Ve'bett4gOttin,
le'ben#grof; = levensgroot. Vetten4griifg,
natuurlijke grootte, levensgrootte.
•
;
:ictipy, 1.; :ffunfieit,
Ves ben#114auck
:traft, tv. = levensliadem; -jaar; -wijsheid
(-beleid); -kracht.
tetiettnraftig = vol levenskracht, frisch.
[te'ben#tang voor 't geheele leven1 le':
ben#tang: auf T. = levenslang. te'ben#:
Iiingtirt) = levenslang, voor 't leven.
=
VebenCitauf, at.;
f.; :tittle,
levens Poop ; - licht ; -richting.
,Ve'bett4tuft, = krachtige, gezonde lucht.
Ve`bett#tuft, lm = levenslust.tetteniquftig =
levenslustig; vroolijk, opgewekt, opgeruimd.
e'bett#Ittat, in. = Mei, bloei des levens.
2e'ben#ntittet, 1. = levensmiddel. V,e'beit#:
mown, nt. = morgen, dageraad des levens.
levensmoede.
tebenOlintfibe
VettenClinut, nt.; :notburft, to. = levens11moed; -behoefte.
= leefregel.
2e'ben#orbnung,
Veibelt#110fab, In. ; : 04 I1 0 0 04 ie,
; =Wan,
nt. = levenslIpad; -philozofie; -plan.
= levensIlVe'belt4110 1033efb tit.; :audit,
proces; -bron.
= leefregel. Vebettkeife,
Vt'bett#reget,
• = reis door 't levee. Ve'bettrei3, in. =
bekoring van het leven. leben#fatt = levenszat, -moede. VebenOteltung, levensomstandigheden, pozitie.
eb en# ftrafe,,4iir; _:iitierbrub
untftanb,
= levensilstraf (doodstraf); -zatheid; -omstandigheid.
2e'benClunterimit, tn.; :berfiiterung, to. ;
:berftsterung#gefertfctiaft, = levensilonderhoud, -verzekering; -verzekeringsmaatschappij.
tetten#bolt = vol leven, levenskrachtig.
itetten411 iv/tuba, in.; :tuiirute, to. = le yens wandel; -warmte.
Vebett#Waffer, 1. = aqua vitae, fijne brandewijn.
=
:iticife, to.;
VebettClitieg,
levensilweg, -wijze (leefwijze); -wijsheid.
VeliCitOeirtett, = levensteeken, teeken van
leven. VebenNett, iv. = levens-, leeftijd; auf
2. = voor altijd, voor 't geheele leven.
Velien#3-iel, T. = einde, einddoel van het
levee; levensdoel. Vetien4attiett, ut. = levensdoel.
= lever; frircO, frei Von bet
Veber,
2. iveg fbrecbeit
vrijuit spreken; e ift ifmt

tebevfjtut.

OW. -fiber bie 2. gefrodyn = hij is in een
booze bui, nijdig.
Veber II anfd4Weltung, :ent3iinbung, iv.=
opzwelling van de lever; ontsteking v. d. 1.
ite'berfartie, tv. = leverkleur. leberfarben=,
= levervlek,
leverkleurig. Ve'berfletten,
sproet. teiberfrattr= leverziek, aan leverziekte
= leverziekte.
lijdend. Ve'berfrant4eit,
= grappig gezelschapsrijmpje.
eberreint,
ite'berfur4t, to. = leverziekte, -ontsteking.
:lour% to. = lever Iltraan ;
Veber II tran,
-worst.
vaarwel,
Vetiettm4I', j.
—e
goeden dag, leef wel.
tiaft
levendig,
opgewekt,
druk;
eine
tety
tebbafte Carafe = een drukke str. [levendig
voor den geest staande]. Veü'4aftigreit, iv.
— = levendigheid, opgewektheid, drukte.
Vebludieit, nt. = peperkoek, honingkoek.
Vetaiiitter, ut. = peperkoekverkooper.
fetetoil$ = levenloos, flood, doodsch. Vebito:
= levenloosheid, gevoelloosheid,
figteit,
onbezieldheid, doodschheid. Vetlag, m.: mein
2., melee 2ebtage = mijn leven lang, van mijn
leven; [einen aufjcWagen = veel ophef maken]. VebViten, 131.: bei 2. jeine Zater,?,
bij 't levee van...
[tecten, 1(0). (Ii.) - barsten van droogte;
droog zijn van dorst. in. —
dorstige, versmachtende.]
Lechveld.
ear-tab, f.
lectnett, fcbto. (b.) = smachten, dorsten; snakken, hijgen.
e = lek.
test = lek. Vett nt. U. j. - (eA
—n = lekkage.
itectai ge (spr.: ..kact:je),
I. teefen, jcOlv. (4.) = lekken, likken; ficb bie
(od. ate ffinf) finger nac0 etiv. = winger en
duim naar lets likken, sterk naar lets verlangen; geTectt = gelikt, buitensporig keurig
(gekleed e. d.).
II. teefett, fcbtv. (b.) = lekken, loopen, druipen.
III. teefen (tticten), fctin. (b.) = achteruitslaan;
iviber ben Stacbet T. = de verzenen tegen de
prikkels slaan.
;teeter, at. — likker, snoeper, lekkerbek, smaller. teeter = lekkerbekkig, snoepachtig; lekker, heerlijk, goedsmakend. reefer:
ttiffen, m. = lekkerbeetje, lekker brokje,
hapje, mondje. Vetterei', —, ---en = ideskeurigheid, snoepachtigheid; lekkernij , snoeperij. teeter4aft lekkerbekkig, snoepachtig.
*. clerbaftigiett, = kieskeurigheid,
snoepachtigheid. Veclerntant, nt. = lekkerbek, fijnproever, snoeper.
Vection' 2c., zie eftiort ie.
Veber, f. — = leder, leer; nom 2. e7i0en =
van leer trekken ; einem ba,?, 2. gerben = iem.
aftouwen, afranselen; 2. eute bout 2. unb 2eute
bon bet weber = menschen van de praktijk
en menschen van de theorie; frifit bom
Oink gewaagd is half geifs Ijatb gefocbten
wonnen; auto anbrer $2eute ifs gut Diemen
jcbneiben = 't is goed riemen snijden van
andermans leer. Veberarbeiter, ut. = leerbewerker. te'berartig = leerachtig, perka= leeren
mentachtig, droog. Ve'berbanb,
leerbereider,
band. Ve'berbereiter, nt.
looier. Vetberbod,• = looiersbok. Veber:
= leeren band. Vesberfarbe,
einbanb,
leeren
= leerkleur. itebergurt, m.
leerhal. Veter:
gordel. te'berbalte, iv.
leerhandel. Ve'ber4attbfituti,
lianbet,
in. = le(cl)eren handschoen. tebertvrt

kebertpie.
zoo hard als leer, perkamentachtig. Veber:bofe, in. = leeren broek. le'bern = lederen,
leeren; droog, taxi, uitgedroogd, perkarnentachtig. fe'bertt, rchin. (h.) = met leer bekleeden.
Ve'berilluaren, sl3t.; :Wert 1.; f. =
le(d)er waren ; -work ; -goed.
te'big = vrij, onbezet (nl. niet meer bezet);
ongehuwd, vrij; (mit Chen. od. mit bon) vrij;
[ledig, leeg; bloot, enkel, alleen, slechts); bet
tebige Stanb = de ongehuwde staat.
ti j = enkel en alleen.
Vee = lij.
leer = ledig, leeg; onbezet, vacant; blank,
onbeschreven; leeg, loos, ijdel; ein teeree,
auf = een leege zaal (int ',theater); t. atte,,
gehen = niets krijgen, met leege hander heengaan; teeree, Stroh brerchen = onzin praten,
monnikenwerk doen; leeret,l)offnuitgen= ijdele
verwachtingen; teeter Zroft
schrale troost;
woorden zonder zin; teeter
teere Uorte
Schad = klinkklank; teerei. Oerchin4 beuzelpraat. Vee're, in. — = leegte; ijdelheid, onbeduidendheid. tee'ren, rchin. (h.) = ledigen,
leegen, ruimen, uitruimen; ben Orierfafteu =
=
de brievenbus lichten. Veer itteit,
leegheid. leer'ftebettb = ledigstaand, onbezet.
=
- zijde.
Vee'llfeget, 1.; :feite,
aan lij.
lee'luiirts`ts
--n = lip (bon chtieren).
Verac,
legal' = legaal, wettelijk. Vegalifation', in.
—, —en = legalizatie, wettigverklaring, rechtsbekrachtiging. fenatifie'rett, rchin. (h.) =.
legalizeeren. Vegalifte'rung,
, —en =
= legaliteit.
legalizeering. Vegailtiit',
Vegat', in. --en, —en = legaat, gezant.
II. Venat', 1.
--e = legaat, erfmaking.
Vegatari,nt.—(e)ei, ---e = legatair, erfgenaam.
--, —en = legatie, gezantschap.
Legation',
=fefretiir, ut. = legatie-,
to eqations$11rat,
gezantschapsilraad; -secretaris.
Veigeltentte, in. = leghen, leggende hen.
Vend, zie .idpet.
leg gen, fchin. (h.) leggen; Starten = de
kaart leggen; Slartoffetn, t .1:hren t. = aardappels leggen, poten, erwten zaaien; einem
Schtingen, g.affen t. = iem. lagen leggen,
(val)strikken spannen; ererche in ettu.
=
een bres in jets slaan; ,aitb an rich = de
hand aan zich zelf slaan; (letb auf Binfen1.
geld op rente zetten; einent etin. and er od.
cistern etin. natje t. = iem. jets op 't hart drukken;
Jett, Oeinicht auf ettn. = waarde, gewicht aan
jets hechten; einem bc0 ,anbinerf t. = iem.
jets afleeren, met jets doen ophouden; einem
tar t. = iem. jets duidelijk maken;
1. = zich leggen, gaan liggen; bet llinb, rein
acre tegt rich = de wind gaat liggen, bedaart,
zijn toorn bedaart; bie Witte tegt fich = de
koude vermindert; fich rchtafen I.
gaan
slapen, naar bed gaan; fich auf etie. t. zich
op jets toeleggen; rich auf e, Bitten, 2iigen zc.
I. = zijn toevlucht nemen tot bidden, leggen
9„Itittet I. = tusschenbeide komen.
enz.; fich
legende. tenentot:
—,
Venen'be,
1)aft = legendarisch.
= legtijd.
Ve'nevit,
legte'rett, robin. (h.) = legateeren, vermaken;
legeeren, vermengen, allieeren. Venlerung,
tn. —, —en = legeering, metaalmengsel,
alliage.
—en=legioen;legio.Vegioniir',
Vegitnt',
nt.
—e = legionair (soldaat van een
legioen, ridder van 't legioen van Per).

itettre.

— n = legislative: wetitent4tatilie,
gevende vergadering.
in.
=
legislatuur: wetgeving, wetgevende macht.
= legitiem (wettig, erkend, echt).
Venitintation i, in. --, —en = legttimatie,
wettigheids-, echtheidsverklaring. Vegitinta:
tiotWfarte, = legitimatiekaart, -bewijs.
tenititnie'ren, jAro. (h.) = legitimeeren (de
echtheid bewijzen van). 2egitiutifts , nt. --en,
—en = legitimist (aanhanger van de leer der
onafzetbaarheid van een regeerend huis; in
Frankrijk: aanhanger van de Bourbons).
tegitimitiit', in. —, —en = legitimiteit: wettigheid, echtheid.
e = leguaan, kamhagedis.
eguan', m.
= legging, 't leggen.
Veiguitg, In.
n = onbebouwd land, helling,
—
2e/Ybe,
laagland.
Veben, 1. -- = leen; a0 befiten od.
5tt 2. tragen = in leen hebben. lely(e)nbar =
leenroerig, leenplichtig, feodaal. toctoonbar:
= leenroerigheid.
felt,
Vety(e)nll Muer, in.; =brief, in.; :blot% in. =
leen II hoer ; -brief; -dienst.
Veir(e)ullfrau, m.; :gut, 1.; :ref*, f. = leenilvrouw; -goed; -recht.
VebleWeiti, m. = leeneed. letr(e)n0abig =
leengerechtigd. Veir(eWfolne, in. = leenopvolging, opvolging in 't leen; leendienst,
-hulde. tety(e)nOrei = leenvrij, allodiaal.
Vetr(e)nOretbeit, to. leenplichtsvrijheid,
allodialiteit. 2e41e)tOgefalle, $1. = inkomsten van de leenen.
Vetr(e)uClberr, In.; mann, :Pflirbt, in. =
leenliheer; -man (uok: burgemeester in Holstein); -plicht.
=
:trager, nt.; :treue,
2e1Y(e)-tWireitt,
leen it recht ; -bezitter ; - manstrouw.
zberbiittni,
1.;
Vely(e)nCtlerfaffung,
= leenlistelsel; -verband; -wezen.
:Wefett,
Vetint, nt. —(e)e, = leem, potaarde, klei.
mengsel van stroo en
Ve/iltectrbeit,
leem. lefutt'artig = leem-, kleiachtig.
itelm'ilbobett, in.; zottoe, :Witte, tn. =
leem- (of klei)libodem ; -groeve ; -hut (leemen
hut).
leemachtig, kleiachtig,
febliticOt, teblitin
kleiig. Vetpit'fiibet, nt. = kalkbak. 2elptt':
leemen muur.
luanb,
zie ,V0ext ze.
Vain
= bank met leuning.
Vebn'betnr,
= leuning, rugleuning;
VelYne, in. —,
zachte helling. lelytten, rchin. (h.) leunen,
met den rug tegen Lets aan zitten; t. an bet
Taanb, fich I. an, auf, ilher einett Oegenftanb;
[leenen].
itebtWelb :c., zie 2ehene,eib ze.
leuningstoel.
nt.
Vellltleffei,
Velptituort, 1. = leen-, bastaardwoord.
,Vebr'clutt, 1. = betrekking van onderwijzer,
professor, leeraar; onderwijzersbetrekking,
pro fessoraat.
Vefiri liattftatt, hi.; =art, In. = onderwijsliinrichting; -methode.
= onderwijsbaar, to onderwijzen.
itebrliegriff, = leerbegrip, stelsel, leerstuk; tuner 2. = kart begrip. ttebribrief,
nt. = bewijs van leerlingschap; zendbrief.
nt. :birriter,
efjr'llbu j, f.;
leertiboek; -jongen, -dichter.
iteb r re, —, = leer, les, leering, voorschrift, raad, waarschuwing; leer, leerstelsel;
lie 2ehren bee, 9triftoteIe = de leerstellingen
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van A.; in ber 2. fein, ht Me 2. geben od. tun =
in de leer zijn, doen. n 'ei nt. = ijver voor
't onderwijs. teirren, fcbiv. (b.) = leeren, onderwijzen, onderrichten; einen etiv. r. =iem. iets
leeren; mir ift (od. icb bin) fu etiv.nicbt gefebrt
ivorben = mij is zoo iets niet geleerd. Velyrer,
nt. --.?,, -- = onderwijzer, leeraar, professor.
Veirrereganten, 1. = onderwijzersexamen.
Velyrerin, iv. – , nen = onderwijzeres.
Vetyrerfottegiunt, 1. = onderwijzerscorps,
personeel, college van professoren. Vettirer:
frOalt, iv. — = onderwijzerscorps. Veirrer:
fenttnar, f. = normaalschool, kweekschool.
t eirrerliftattb, in.; :fteite, M. = onderwijzers11stand; -betrekking.
2e4rfatft, f. = onderwijs; leervak. v000-flu,
iv. = leermethode, -vorm; didactische vorm.
2e4rifreibeit, iv. = vrijheid van onderwijs.
Vehr'gabe, W. = gave, talent van onderwijzen.
Vebr' lltlang, at.; :gebalthe, f . ; =nebir4t, f. =
leerlIgang; -stelsel; -dicht.
Vebrigegenftemb, in. = onderwerp of voorwerp van onderwijs. Veiwnetb, f. = leergeld.
Vebrigeriift, f. = gewelfraam.
ite4riberr, m.; :jam f.; :jungle, tn. =leer;'meester (patroon); -jaar; -jongen.
Ve4rlontraft, in. = leercontract.
Vely'llfraft, iv.; :funft, Yu. = onderwijs II kracht;
-kunst.
Veigq ino, nt. --(e)?,, —e = leerling, -jongen.
VebrIntibitett, f. = leermeisje, leerlinge.
itebrinteinung, to. = leerstelling, dogma.
2ety'lltneifter, at. ; :mittet, f.; :Wan, in. =
leerlImeester, -middel; -plan.
Vehrintnit, m. = leerstuk. fe4r'reir# = leerrijk, -zaam. tetirlaat, m. = leerzaal, gehoorzaal. Vety'fatf, In. = leerstelling, stelling,
theorema. itefirffehrift, iv. = didactisch geschrift. 2Or'f4,ritc4, in. = leerspreuk. Vebr:
ftanb, m. = onderwijzersstand.
Vehrlftit, m.; :ftoff, nt.; :ftutit, m. = lee*
stii1; -stof; -stoel.
ttetlriftuttbe, iv. = lesuur, les. 2efjr'ton, nt. =
leer-, preektoon. VehrberfilittnO, f. = leerlingsbetrekking. Vebr'bertrag, m. = leercontract. Vehrituelfe, to. = leerwijze. fetir':
in-ibrig = strijdig met de leer, onrechtzinnig.
Veig'8e-tt, iv. = leertijd. Ve4r3imitter, f. =
schoollokaal, klasselokaal.
Vel, iv. — = rots, leirots.
V.e10, in. —(eA —er = lijf, lichaam; buik;
er bat nicb0 auf bent 2ethe = hij heeft niets
aan 't lijf; einein au 2eibe Tilden od. gel en =
iem. to lijf gaan; einem au leibe tuotien =
't op iem. gemunt hebben, zich op iem. werpen; bei 2. unb 2eben = op verbeurte van
't leven; bamit birth mix boat 2ethe = houd
dat maar voor je! bei 2etbe nicbt = om den
Good niet, vooral niet; 6 gebt ntir an ben 2. =-mijn leven is er mee gemoeid; tuobt od. gut
bei 2eibe fein = dik, vleezig zijn.
Veiblar3t, m.; :bittbe, iv. = lijfilarts; -band
(gordel).
tteiblliirge, nt. = gijzelaar. Veltritett, f. -- s ,
— = lijfje, keurs. Velivittrurgu, tn. = lijfchirurg. leibieigett = lijfeigen. V, eifeeinew.
frftaft, to. = lijfeigenschap. fet'Oen, fcbtn.;
ivie er feibt unb fat = zooals hij reilt en
zeilt, trek voor trek. Velibeberdiaffett4eit,
iv. = lichaamsgesteldheid, constitutie.
ei'beClbefrfituerbe, tr.; :benseaung, iv.;
:Wirbe, iv. = lichaams II gebrek (-zwakte,
hardlij vigheid) ; -beweging ; -vrucht.

teidientian:O.

2ei'be,Sbicie, in. = dikte. ifet'Werite, m. =natuurlijke erfgenaam.

Vet'beCgettreiten, f.; :neftatte, to.; :grime,
iv. = lichaamsligebrek; -gestalte; -grootte.

Vei'bearaft, iv. = lichaamskracht; atO 2ei,
b6friiften = uit alle macht. iteilieOtarfe,
iv. = lichaamskracht. Velbetrafe, to. =
lichamelijke straf. Velfbeiibitng, to. =
hchaamsoefening. VetbOuntfattg, nt. = omyang van 't lichaam.

2eifrfarbe, to. = lijfkleur, lievelingskleur.
Velb'garbe, iv. = lijfwacht. Veib'garbift,
nt. = soldaat van de lijfgarde. Veib'gebinge,

f. = lijftocht; weduwgift, levensonderhoud,
jaargeld.
(od. :aartet), nt. =
lijfilgerecht (-spijs, lievelings ...); -gordel.
fetb'haft, feiblytftig = in levenden lijve;
fie ift bie feibbaftige Zugenb = de deugd
zelve; ber reibbaftige (Zeufet) = de duivel in
eigen persoon.
2eibi lliiiner, nt.; :fittfMer, nt.; :fttfei, nt. =
lijf Iljager (eerste j., ook: jager v. d. lijfgarde);
-koetsier; -lakei.
teib'firt) = licharnelijk, stoffelijk; werkelijk,
in levenden lijve, eigen, vleeschelijk; mein
feibricber lruber = mijn eigen, vleeschelijke
broer.
Veib i4ar4t, iv. = pacht voor 't leven.
V,eit'llrenintent, f.; :rente, Yu. =lijfilregiment,
-rente.
t eitrrocf, tn. = rok, jas. iteib'fitnter3ett,
V. = pijn in den buik, in 't lijf. Veityptud:
ben, f. = kramp in 't lijf.
to,eibi llfMneiber, nt.; :fitufter, nt.; :fpeife,
iv. = liAlkleermaker, -schoenmaker; -spijs
(lievelingsspijs).
Veit/I-Hitt f. = lijf van een kleed; lijf- of
lievelingsstuk(je).
teib')itrabant, in.; :Wm*, to. = lip trawant ;
-wacht.
Veitriniifite, to. =lijfgoed, waschgoed, linnen.
Veitrtoeb, f. = pijn in 't lijf.
V effr II tounbar3t, in.; :aUt#t, tv. =lijflichirurg,
-tocht.
2C44, In. --(e), --e = lied, verhalend gedicht.
Veistibortt, nt. = likdoorn, eksteroog. Veil*,
W. —, —It = lijk; [aur 2. geben = ter begrafenis gaan]. Vehtettarfer, nt. = doodenakker. felAenartig = lijkachtig, als een lijk,
lijk... VerdienbegiingnW, 1. = begrafenis,
lijkstaatsie. Vehtenbenteiter, nt. = volger
van 't lijk. Vei'renbeftattung, M.= teraarde-bestelling. VeiAenbeftelter, m. =lijkbezorger. Vetirtienbitter, m. = lijk- of doodbidder. Vehtentlittergefit4t, f.; :ntiene, to. =
biddersgezicht. fehtettbil = zoo bleek als
een lijk, doodsbleek. Vet' enbliiffe, to. =
doodelijke bleekheid. Veiltenbuit, f. = doodenboek, -register. Vei'dyneffen, f. = begrafenismaaltijd, lijkmaal.
V.ei'Menlifarbe, to.; :feier, iv. = lijkljkleur,
-plechtigheid.
Veiltenfratt, to. = vrouw die 't lijk wascht
en kleedt. Veritengebiity, to. = begrafeniskosten.

Veibigeriebt, 1.; :Rurt

toriltenlIgebirOt, f.; :gefoine, 1.; :gepriinne,
f. = lijk 11 dicht ; -stoet ; staatsie.
2eiltengerue4, m. = lijklucht. VejAeuge,
rfift, f. = praalbed, catafalk. Vei'Mengefting,
lit. = lijkzang. Veiltennetviitbe, f. = grafkelder, -gewelf. Vel'efientlift, f. = lijkengif.
Vei'rhenfiatt, j. = lijkhuis, sterfhuis; lijken-
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huis. Veiltenfalle, = begrafenisfonds.
Velltenfontntiffar, nt. = ondernemer van

begrafenissen.

,VettotenlIntatO, f.; :iiffnung,

:Oarabe,

lijklimaal; -opening; -parade (eerewacht bij
een begrafenis).

kitten.
beef often = lijdelijk, passief blijven; bet
2eibenbe = de lijder, patient.

Vei'bendtioter, tn. = lijdensbeker, -kelk.
en = hartstocht, passie.
2ei'benfrtiaft,
tet'benfitafttic0 = hartstochtelijk. Vel'bett:
= hartstochtelijkheid.
fltaftlict)fett, iv.
tebettfrOaftiMod = hartstochteloos.

VeiltenlItirebigt (ocl. :robe), in.; :fcflau, in.
:fc4ntatO, tn. lijk rede ; -schouwing ; Vei'bendgefii4rte, m. =lotgenoot in 't lijden,
lotgenoot. itel'betOgefitic4fe, = lijdens-maal.
VelltenlIttein, m. ; :trager, ; :turfj, f. = geschiedenis; passie. eirbendiatir, f. = jaar
lijklisteen (grafsteen); -drager; -doek (of
-kleed).

Velltettllberbrennung,

:tuagen,

:pm

tit. = lijkliverbranding, -wagen; -stoet.

Velrültant, nt. —e = Iijk, lichaam.
iticfrt = licht: niet zwaar, onbeduidend, go-

van lijden, van tegenspoed, ongeluksjaar.
2ei'bett4tag, m. = lijdensdag , Goede Vrijdag.
= lijdensweek.
,Vei'bendtooMe,
passief].
[Celibeittlicb
tei'ber = helaas! I. Oott0 = tot mijn grooten
spijt, helaas!
tei'big = naar, ellendig, noodlottig; ein tei=
een zwakke, treurige troost.
biger Zroft
draaglijk, tamelijk goed, redelijk.
teiblid)
= draaglijkheid. teib'fant =
iteiblic4feit,
lijdzaam, duldzaam, geduldig.
rouwdragend. toeibluefett,
teibitragenb
leedwezen, spijt.
= leidekker.
Vel'enbecter,
VeVer, iv. —n = her; [draaikruk, zwengel]; 0 ift unmet bie ate 2. = 't is altijd het
oude liedje.
tei'erfijrntig = liervormig. e-i'erfajten,
VeVertaftenntann, m. = orgelman. VeVerntattn, m. = liereman. Went,
op de Tier spelen , zaniken, zeuren,
fcblv.
treuzelen; heifer geteiert, atC gefeiert beter
iets gedaan dan niets; er teiert mit bie Myren
bat = hij maalt me den heelen tijd aan de
ooren.
= bank van leening, lommerd;
Velfratitt,
auf C (nacf) hem) 2. tragen naar den lommerd brengen. Veiblittittott)er, to. = leesbibliotheek.
teltien, ft. (.0.) feifte; tie ; tiefte; feiir ! ge,
tieben) = (einem etiv. od. etiv. bon einem)
leenen, borgen; (Q3iicber atO einer 2eiftbibtio=
het oor leenen,
tbef) huren; baC Cftr.
schenken. Vet'Oer, m. = Teener, huurder.
f.
=
lommerd,
bank
van leening.
Vettrtiaud,
Veityiaffe, tv. = voorschotbank, -kas, credietbank. te14'Weife = bij wijze van leening.
= koopdronk (ter bezegeling
Veilauf,
van een koop).
[Veilack VeilacOen, j. = beddelaken].
= lijm, vogellijm; auC bent
Veint, in.
2. geen = loslaten, losgaan, uit elkaar, uit de
voegen gaan ; auf ben 2. geben = er in loopen,
in de val loopen; auf ben 2. geff idj nicbt =
daar kom ik niet in. felfmett, j*3. (1).)
einen C. = iem. lijmen, vangen, er in
laten loopen. Valuer, m. — = lijmer.
Veint'farbe, iv. = lijmwaterverf, gomverf.
tenticOt, ternt ig
lijmachtig.
Veint'llOinfet , tn.; =rute, tn.; :ffeber, =
lijm ll kwast; -roede; -zieder (ook: zeurkous,
treuzelaar, saaie).
;
; :tieget, nt.;
2eint'llftange,
stang; -pan; -pot; - water.
:tuaffer, f. =
Vein, in. = vlasplant, vlas; [linnen].

ring, vlug, gemakkelijk, lichtvaardig, onbezonnen, roekeloos; ettv. auf bie teicbte We et
nefjmen = iets gemakkelijk opnemen; teicbten
tauf bationfommen = er gemakkelijk afkomen; bad ift mir ein teicbt0 = dat is voor
mij een kleinigheid; bie erbe feiibm zijn
assche ruste in vrede! teldgbetvaffnet =
lichtgewapend.
zie 2ic4ter.
teic1j'ter, m.
teicOtlertig = lichtvaardig, licht, lichtzinnig,
onbezonnen. VeicOtlertigfett, tn. = lichtvaardigheid, lichtzinnigheid, onbezonnenheid.
Veir4ti ftt, nt. = losbol, zwierbol, lichtzinnige. teirOt'fiiffici = lichtvoetig, vlug, snel;
onbezonnen, lichtzinnig. teic4fgtauttig =
= lichtlichtgeloovig. Vehtt'gtiiittriflieit,
geloovigheid. VeicOrtnit, = lichtheid.
lichthartig,
luchthartig.
teictt':
Ield)aeraig=
Cjitt = licht, luchtigjes, gemakkelijk, losjes.
Veictytigiett, tro. — = lichtheid, vlugbeid,
gemakkelijkheid; losheid.
= lichtelijk, losweg]. nt. = lichtzinnigheid, onbezonnenheid. teiMtlittnig = lichtzinnig, onbezonnen , onbedacht.
fetb = leed; 0 tut, ift mir t. = het doet, is
mij leed; er tut mir t. = ik heb medelijden
met hem, ik beklaag hem; fict-) rho. I. jein
Taff en = spijt over iets hebben; idj bin
C.
bad 5u ljoren = ik ben 't moe...;
I.
tverben = iets moe worden; [teibee, Vetter,
teibet leg = akelig weer, akelige weg].
Vetb, f. —(e) = leed, smart, droefenis, verdriet; kwaad: 2ieb unb 2., areub nub
=
lief en leed, vreugde en leed; feine -iireube
= geen lief zonder leed; einein ein
Otte
antun = einen ethi. iuteibe tun = iem.
kwaad doen; ficb ein 2eib[] antun = de hand
aan zich zelf slaan; tragen = rouwdragen.
tei'ben, ft. (b.)(teibe; Citt; titte; teibe ! getitten) =
lijden, dulden, verduren , uitstaan, toelaten,
houden van; Deed berokkenen]: Scfmter5en,
Zurit, Eanget, Scbiffbrucb I. = pijn, dorst,
gebrek, schipbreuk lijden; bet Vagen bat
Scbaben getitten ----- is beschadigd; bie Sacbe
teibet (einen Vtuffcbub = lijdt geen uitstel;
bie Sacbe teibet eine mebrfacOe Ku.aegung =
laat verschillende uitleggingen toe; einen C.
fi3nnett mogen = iem. mogen lijden, van
iem. houden; ic4 Cann ifitt nidjt C. = ik kan
hem niet uitstaan; tviAt getitten fein = be- Vettt'll after, tn.; :bait, nt.; :bike, tn.; :tioben,
mind zijn, in de gunst staan, gezien zijn; an m. = vlasliakker, -bouw; -bloesem -grond.
iv. —n = lijn, reep; einen an bey
einem flint t. = aan een kwaal lijden; lift
2. Oben = iem. aan 't lijntje hebben; £1.
midj nicV tiinger in nteinent Simmer = ik ken
5ieben = gehoorzamen; an ether 2. 5ieben
't niet Langer in mijn kamer uithouden.
— = lijden; aandoening, den lijn(tje) trekken.
Verben, j.
waschgoed. teilten
ziekte, kwaal. tei'benb = lijdend, ziekelijk; Vehten, j.
= de lijdende partij; jicb I. linnen.
bet teibenbe

Veinenbanb.
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=
Vet'nenilbattb, f.; :gam, f.; :inbuftrie,
linnenlIband; -garen; industrie.
linnenlIwaren,
•etinettiltuaren, V.; :3etto, f.
-goed.
= vlasilveld; -kruid.
Veini lifelb, I.; :fraut,
Vein'ijI, f. = lijnolie. Vein'41fab, nt. - jaagpad.
= uitgezaaid lijnzaad, lijnzaadVelnlaat,
veld. Vein'fameit, in. = lijnzaad.
= jaagpad. Veini turP, f. =
itrafic,
= linnen,
doek, linnengoed. Vein'tuanb,
linnengoed, lijnwaad. Veittiluanbf)anbet,
= linnenhandel, magazijn van linnengoe= linnenwever.
deren. Veitti lueber,
Vei0 13ig, f. = Leipzig.
—(e), ..je(n) = leis (geestelijk lied).
Veicl,
Naujchen)
Stimme, ba,?,
teW, feife = (eine
zacht, zachtjes; (nom chfaf, Webet) licht;
(bont Oerud), Wehiir) fijn; Mtn-tuna, Sport)
zwak; ette. t. beriihren = iets in 't voorbijgaan aanroeren. Veiletreter, nt. = gluiper,
=-stille in den lande. Veifetreterei i , ru.
gluiperige manner van doen.
to.
— =lijstje, lijst.
Velit'iten, T.
—, —0 = lijst; zelfkant, rand; slotvignet,
-versiering; lies.
= leest; fiber ben 2.
Verften, nt.
ichtagen op de leest zetten; ailed iiher
einen 2. icOlagen = alles op dezelfde leest
sehoeien, over een kam scheren; fie finb
geichtagen = ze zijn met 'tzelfde sop
einen
=-overgoten; Schuller, hIeth het beinent
schoenmaker, blijf bij je leest.
(1.) = volbrengen, tot stand
teiltett,
brengen, verrichten, doen, presteeren: er hat
alles gedaan, wat
atteb miigtiche geteijtet
mogelijk was; er teiftet biet in ben Diufif,
Zrinfen = hij is een goed muzikus; een sterk
drinker; (einen eine (efettligfeit) bewijzen; (hitfreiche ,artb) reiken, bieden;
(Uiberitanb) bieden; (elitanb) verleenen;
((Pejettichaft) houden; Oitrgichaft
stellen, borg blijven, (Ohenughtung) verschaffen; (einen (fib) afleggen; eine 6a0fung t. =
betalen, betaling doen; einer tintabung aotge
t. = gevolg geven aan een uitnoodiging;
einem .13efehte otge t. = gehoorzamen aan,
opvolgen; einer Z-adje Zorichith I. = steunen,
begunstigen; auf etto. t. - afstand
doen van, afzien van; fich ein (Ptah Uein f. ------een glas wijn nemen.
ft.; :briife,
;
Veillettilbittbe,
-breuk; -klier;
:gefttluttlit,
-gezwel.
leestenmaker.
VeillettfrWteiber, in.
't tot stand gebrachte,
--, —en
Veis itung,
't volbrengen; aflegging (eine?" werk,
wat iemand doet; bie 2e-iitungen Meier 03!)eiett,ichaft,--- wat doze maatschappij doet, tot stand
brengt, presteert. leVittittOfiii)ig = in staat
veel te doen, veel voort te brengen, veel te
presteeren, degelijk, productief.
degelijkheid, capaciteit,
voortbrengingsvermogen, werkkracht.
= hoofdartikel, leading-article.
Veit'artifel,
—n = berghelling.]
[Veile,
leiden, voeren, brengen.
fctiu. (h.)
leidend; bie teitenben Arctic = de
feilettb
toonaangevende kringen.
leider, directeur (einer
I. Vale; m.
irnta, eineb Crcheiter*; geleider, conductor.
II. £ei'tcr, tu. —it = ladder. leer, wagenladder, schaal, graadverdeeling. Veilerfiattut,
in. = ladclerboom.

Vernbegiertit.

=
:town,
VeilerlifOroffe,
sport; -wagen.
=leiddraad; geleiddraad.
iteit'faben,
get', nt. = kastelein, waard. Veititjantmel,
in. = belhamel. Veititynn1), speurhond.
iteit'orfife, ut. = os aan 't hoofd van den
= leiriem; koppelband.
troop. Veitirieuten,
leizeel, leireep. S,;,eitiftern,
Veit ifeif, f.
= leidster; gids.
Veli tung, —, —en = leiding, bestuur,
directie; geleiding. VriluttObratit, m. =
geleidingsdraad. teiitungit4fii4ig = geleidend.
VeilunOtiOinfrit, = geleidend vermogen;
leidinggeleidbaarheid. ttettunOriAre,
geleidend
buis. VeiluttOberatiigen, f.
vermogen.
Veftiote, 11.1. -- en = voorlezing, les, tack,
lesuur ; vermaning, doorhaling; eine 3. claim =
eon les (onderwijs) geven. VettiviWptait, in.
in.
,tranife, In. = lessenrooster.
= lectuur.
--en = lector. Veftlite,
— e = een soort veldVeutliting,
muis, lemming.
VeritU'ren, $1. = lemuren (nachtgeesten,
spoken).
Venturi'ben, 431. = lemuriden, halfapen.
VeIta, Vette, Verti c4eit = Lena, Leentje.
= lende; kruis, heup.
Ven'be, rn.
- gebraden lendenstuk,
Vett'benbratett,
= lendenstreek.
filet. Vettibettgenegenb,
Iett'benfafpn = lende(n)lam.
Vetrbenllutuael, tn.; :friptter3, m.;
lenden!Ispier; -pijn; -stuk.
Lena.
Veine,
fettfi bar = bestuurbaar; gewillig, meegaand.
tenlen, jcWn. (0.) = sturen, mennen, leiden,
besturen; [den weg of de richting inslaan];
bie VIttfuterfiainfeit auf fich I. = tot zich trekop
ken; ba,?, Oeiprilch auf env. anbre, I.
iets anders brengen; 5unt (uteri = ten
goede keeren; ben Genf d) benft, Gott feat =
de mensch wikt, God beschikt. Ven s ter, in.
— = bestuurder, leider. tentjant
gedwee, gemakkelijk to leiden, meegaand,
handelbaar, plooibaar. Venlitua, —, —en =
leiding, bestuur, directie.
vetto're, in. = Leonora.
= lente. Verit3'ntonat,
Vett3,
lentemaand.
VeoniltifrO = leoniniseh, naar leeuwenmanier;
teortiniicher Zertrag = leoninisch verdrag
(waarbij een 't leeuwenaandeel krijgt); remit,
itijche Zerie = leoninische vorzen (hexameter
en pentameter , waarin midden en slot rijmen).
teo fttift0 = leonisch, onecht, valsch (van passemontwerk, ook van goud, zilver enz.)
Leonora.
iteotto're,
—e(n) = luipaard.
VeoParb', in. —en at.
- lepidoptera, stofvleuVepibotite'rett,
geligen, vlinders.
—
lepra, melaatschVe'Pra, VePro'f0,
held.
--,
leeuwerik; eine 2.
Ver'efie,
ittief3en = neervallen.
erAenilfattn,
:gam, f.; :gefang, in. =
leeuwerikenjlvangst; -net; -gezang.
Ver'clienftrciften, j. = 't vangen van leeuwe=riken met 't strijknet. VerAettitrirO,
1eeuwerikenweg, -trek; auf ben Li. gehen
met 't strijknet op de leeuwerikenjacht gaan.
terniicifti) = Lernaasch; terniiiiche -chtange =
slang van Lerna, Hydra.
leerbegeerte,
erttlicaterbe,

lentbegierig,
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tent'beoierig = leerbegeerig, leergraag.
= leerijver, -lust.
Vertfeiter,
ter'nen, (1).) leeren, studeeren, in de
leer zijn; ein geternter ScOtteiber =een kleermaker van zijn yak. Veri nenber, nt. = studeerende,Vent i fteik nt. =leerijver.
Vern'aenenftattbb, in. = voorwerp van studie.
Vertt'3eit, Iv. = leertijd.
--, —en = leeswijze; lezing.
to e0,'art,
bar = leesbaar, te lezen, te begrijpen.
= Lesbier. tetcbifeti =
m.
Lesbisch.
--,
-It
=
oogst,
wijnoogst.
eft!,
=
Ve'faut, 1. = leesboek. vocti tt e4t4,
= liefhebber
sterker dan. Vel'efreuttb,
van lezen.
:fabinett, f.;
Velellgefeltfcbatt,
= lees II gezelschap ; -kabinet ;
Men, f.; Wit,
-kransje; -lust.
(bit Heft, er Licit; ta?,; fare; fieV
tei fen, ft.
lezen, inzameien, kiezen: einent ben
getefen)
= iem. de les lezen; eine
Zegt, bie £ebiten
<Iorreftur t. een drukproef nazien ; ein Slotteg
1. = een college (cursus) geven; tjeute ioirb
itiMt getefen = er is vandaag geen college;
fiber homer = een college over H. geven;
(&bren, aebern, ""Catat) T. = uitzoeken.
lezenswaardig. Vefetiutt, =
te'lenftiert
lezenaar, leeslessenaar. Veifer, in. — =
lezer, zoeker, inzamelaar. te'ferticb = leesbaar, ontcijferbaar, duidelijk. ttefefittfte, to. =
lagere school. ,Ve'fefstiiter, in. = een a-bkind, beginneling.
=
Vel feliftiticf, f.; :ftunbe, lc.;
leesIlstuk; -les; -oefening.
Ve'felitinterricOt, m.; =twit, iv.; ,3eicticit, =
leeslIonderwus, -woede; -teeken.
Vei fevit, to. leestijd; tijd your den wijnoogst.
Vei fellAimmer, j.; :Odd, in. = leeslIkamer
(-zaal); -gezelschap.
—, —en = lezing.
Ve'flttm,
letaal, doodelijk.
tetat'
VetOargie', iv. —(e)tt = lethargie: (slaapzucht; geestelijke verslapping, verdooving.
tet4ar'girr4 = lethargisch.
- - = Lethe (vergetelheid, stroom
ttetty,
der v.).
= klei, potaarde.
itetlett, itt.
, --n = letter (in de zetterij).
I. Verter, iv.
galerij (in de kerk).
TI. to etiter, nt.
= kleiachtig,
let'tidjt,
tetlifrO = Lettisch.
ett'ner, zie 2etter IL
[tee = verkeerd, slap: cc fiat ben Si.)ar3 I. beeftanben = kwalijk opgenomen; er ift tit* I.
in bee ieber hij is niet min met de pen;
ba feib ifyr baran = daar kom je leelijk weg.]
[Vet'Ae, iv. — = afscheid, afscheidsdronk].
fet'vit, jcbit). (b.) = [een erode aan jets maken,
afscheid nemen, afscheid vieren], (zich) laven,
verkwikken, verheugen.
feet = laatst, onlangs, laatstelijk; laatst;
vorig; in ben tetten Bilgen Helen= op sterven
li crgen ; er preift auf bent fetten 2o* = 't loopt
met hem op een eind; bee 2ette = de laatste
(in de klasse bijv.); bie rftett iverben bie
le ten rein; ben 2etten beff3en bie unbe =
de laatsten krijgen de restjes. Veet, ix).: auf
bie = ten laatste, eindelijk; Ott outer =
ten langen leste, eindelijk en ten laatste, op
slot van rekening.
= laatst- of meestbiedende.
Veetbietenber,
voor de laatste maal,
tetrtenntat: hum I.

tibeft,

laatst,
voor den laatsten keen. telften
onlangs. telyterer = laatstgenoemde, de laatste
(van twee). teetiOitt, = laatst, laatstelijk, onlangs. teetjabrio = van 't laatste
jaar. itetIffebenber, m. = laatst- of langstlevende. teenviltig = testamentair.
Vett, nt. —en, —en = (poet.) leeuw.
= licht, fakkel, lantaren.
VeltsfYte, iv. —,
lettrOlen, fMiu. (b.) = lichten, schijnen, schittaffen = zijn licht laten
teren; rein 2iMt
dat
schijnen; ba y teucbtet its bie %twit
= fern. bijlichten;
springt in 't oog; einem
einent nacb ,afire = iem. wegsturen. Vettc4'.,
= glans, schittering, 't lichten
ten, f.
(van de zee). VeuOter, nt. — = luchter,
lichtkroon. kandelaar. V,eurtyterarnt, in. =
arm van een kroon. Veucirtereinfath m. =
opening, busje van een kandelaar. Venclyter:
fttertit, tn. = profijtertje, zuinigje (veer in
de pijp van den kandelaar, opzettertje van een
kandelaar). VeltOtertiftt, in. = standaardlamp, gueridon. Veurtiffetter, = seinvuur,
kustvuur, baak.
tn.; Angel, Yu. =
Vettcbt'llaa, f.;
licht II gas; -kever ; -ko gel.
Vettergturnt, m. = vuurtoren.
tettg'nen, fcbiu. (I).) = loochenen, ontkennen.
= loochenaar. Venni=
Vettalter, nt.
= loochening, ontkenning.
mina, iv.
Vetts tuttnb, in. —(e) = roep, naam, reputatie;
in bi3reit t3. brittgen = in opspraak brengen.
Veit'atunb ,WutittW, f. = getuigschrift van
goed gedrag.
Venti tten, V. = luitjes. Vettite, V. = lieden,
menschen, yolk, bedienden, mannen, manschappen, volwassenen : tinter bie fomnten =
order de menschen komen, menschen zien,
omgang hebben, (bon Oieritcten) bekend worden; miter bie 2. bringen = uitstrooien, besnij(d)er,
kend maken. Ven'tefctiinber, tn.
= vilvilder, afzetter. VeulefrOinberet,
derij, afzetterij.
tweede luitenant.
£eut'itant,
= dominee, pastoor.]
[Vent'Oriejter,
vriendelijk, minzaam. Veurfetta:
leurfetla
felt, iv. = vriendelijkheid, minzaamheid.
= Levant. febani tifri), teflon=
Veban'te,
= Levantisch.
= leviathan.
Vebialban,
Vetlit', itt. en, en = Leviet; einem bie
2ebiten teeniem. de les lezen. tebiliftt =
Levietisch.
Vebfole, in. violier, nagelbloem. ,Vebfolenftocf, itt. = violierplant.
legifallfc4 =lexicalisch, van 't woordenboek;
fee, ifatif*e ae b ter = verkeerde uitdrukking.
Vegifonrapty, m. —en, —en = lexikograaf
(woordenboekschrijver). Vegifograptyte, iv.
= lexikographie. tegifogra'phifit = lexikografisch. Vepifolog i, nt. —en, —en =
lexikoloog (woordenkenner). itegifologie',
— = lexikologie (leer v. h. woordenboekschrijven). legifoto'gifit = lexikologisch.
Veglion, ,.. fa = lexikon, woordenboek.
Vetrben, f. = Leiden.
V'twttebre, f. = l'hombre, ombre (kaartspel).
to.la'nett = lianen.
lias (onderste laag v. d.
V.i'cO, in. a. in.
Juraformatie).
eit = libatie, drank-,
,
ibation', to.
plengoffer.
c
= libel, schotschrift,
f.
smaadschrift.

l

tibelle.
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libelle, waterbalans,
(spin)juffertje (een insect).
liberaal,
vrijzinnig.
Viberalieuitt,
liberal' =
in. — = liberalisme. Viberailtat', —,
—en = liberaliteit, mildheid.
Vibe'ria, T. = Liberia.
= libertijn,
Vibertin' (spr.:
vrijgeest; losbol.
= libertijn, vrijgelatene.
Viberti'ner,
tyretti = libretto,
Vibretlo,
operatext.
T. = Libye. Viiblifd)c Vitite =
Libysche woestijn.
iticentiats, zie 2i6enttat. Vicen3', zie 2i6etta.
Virtjt, —er u. (fter3en) = licht,
glans, hemellicht, kaars; (ineibm.) oog; einem,
ficb felt* int 2icbte fteben = iem., rich zelf in
't licht staan, benadeelen; bcO $i. ber sett
erbficfett = het levenslicht zien; eine eacbe
itth recbte, in ein fcbiefe fteften = een zaak
in 't ware, in een ongunstig of valsch licht
plaatsen; einen binter 2. filbren = iem. om
den tuin leiden; bei 2icbte befeben od. betracb=
tet = alles wel bezien; man muff fein 2. nicbt
unter ben Scbeffet ftetfen = men moet zijn licht
niet onder de korenmaat zetten; einem etc 2.
aufftecfen = tern. opheldering geven, iets
duidelijk maken; bie to ten 2icbter auffet6en=
de laatste verbetering aanbrengen; att
bringen, fommen (bon &rborgettem) aan
't licht brengen, komen, (non e*iften) in
't licht geven, verschijnen.
licht, hel, helder, open, doorzichtig;
iirbt
am b etten ticbtenTrage = op klaarlichten dag;
ticbte Stette tin !aibe = open plek in 't bosch;
ficbte ffugenbficfe brawn = heldere oogenift tat 2icbten aeim
blikken hebben; bad
binnenwerks, van binnen ge?Meter Breit
meten.
= werk bij kaarslicht, nacht214t'arbeit,
= lichtbeeld, photoarbeid. Vicbti bitb,
graphie. nt. flits, lichtschijn;
straal , schijn (van hoop e. 1). liMt ibrecijettl) =
lichtbrekend. Vidit'breMunn, in. = lichtbreilluminaat, verking. ViAt'bruber,
nt. = lichtbundel.
lichte.
lichtje,
kaarsje.
=
21r#tseitt:
riytt, f.
brutf, m. = lichtindruk.
fcbin. (ti.) = lichten, helder of licht
worden ; licht of helder maken, verlichten ; ben
Valb, bie Nelben T. = het bosch, de gelederen
dunnen; fish 1. = helder worden, dunner
worden; (ben Vinfer, ein Scbiff) lichten. Virlyter,
— = lichter. lir4terloble): T.
brennen = in lichte laaie staan. Vir4fer:
fdyittung, = lichtverschijnsel, -verschijning. Wifyterfrkiff, f. = lichterschip. Vir4t:
form, in. = kaarsvorm. Vicbt'freuttb, nt. =
=
vriend van verlichting. 2ir4tI geftalt,
lichtgestalte, hemelsche verschijning; schijnm. = lichtgestalte (v. d. maan).
kaarsenhandelaar.
glans. Viitt'banbler,
tidgfot, nt. = domper. Viriginer4t, zie
nt. = lichtkring,
2eucbterfnecbt.
-cirkel. 211:NU/ye, in. = leer van 't licht.
tocb, f.; :weer, f.;:mefi(od.:meffe), tu.=
lichtligat; - zee; L - mis (2 Febr.).
:punft, m. = lichqmeter,
Vir#Cluteffer,
-punt.
snuiter.
:fr4ere, to.
lic4t'fr4eu = lichtschuw, 't licht schuwend.
= lichtlischijn
frijimmer, tn.: ,Cc4iritt,
(of -glans) ; -scherm.

VibeVie, in. —,

tiebebOttidit.

tlitt'frt11100e,
kaars), kool.

ieljt'llfeite,

brandende pit (van een

:ftoff,

:ftrabl,

-stof; -straal.
Vir4rftrom, nt. = lichtstroom. Viclitsftuntpf,
tn. = stompje kaars.
= 't lichten (v. h. anker);
Vicfrtuttg,
lichte, gedunde, open plek (in 't bosch).
1441bolf = vol licht, lichtend, helder.
zie 2icVmef3. Vittfloolfe,
in. ,----lichtwolk, lichtende wolk.
kaarsemaker.
£liiitant.
ze.,
zie
itieitant'
VII), T. —(e)d, —en = [lid, deksel], ooglid.
lieb = lief, beminnenswaardig, beminnelijk,
aardig, aangenaam: einen I. geininnen = iem.
lief krijgen; einen I. bebatten = van iem.
blijven houden; man bat mit iljm feine tithe
Plot = men heeft heel wat met hem to stellen;
ben tieben, teepee Zug = den godganschen
dag; eh ift mit I., bait .. = 't is mij lief, aangenaam, dat...; in 2. unb Seib = in lief en
mijn liefje.
iced; mein 13.
— = lonkjesgeverij, gelonk.
Viebattgeteil,
fcin. (b.) = lonken ; wenkjes,
— = liefje.
knipoogjes geven.
1.
Vieb iben: (uer) 2iebben (cif 9tnrebe
ainifcbett fiirftficben 43erfonen) = Mijn Waarde,
Neef.
Viebe, in. = liefde; vrijage, minnarij;
vriendelijkheid, dienst, genoegen; atte d.
roftet nicbt = oude liefde roest niet; erineifen
Cie mir bie $3. = doe mij de vriendschap;
eine 2. ift ber anbern inert = de eene dienst
is den anderen waard; tun Cite bah mir aufiebe
doe dat ter liefde (ter wille) van mij.
Vie'bebiener, m. = oogendienaar. Viebebie:
= oogendienst.
nerd,
—, —en = minnarij, amourette.
Viebele,
fcbin. (b.) = verliefd doen.
fcbin. (b.) = liefhebben, houden van, beminnen, gaarne hebben; bie 2iebenben de
gelieven. lieben4iviirbig beminnenswaardig, beminnelijk, lief. Viebett4totirblareit,
beminnelijkheid , lief held.
in.

Vie'be4 11 abettteuer, 1. ;

elegenbeit, to. ;

nt. = liefdesijavontuur; -aangelegenheid; -appei.
Mid, tn.; :Dote, in.
ViebeCbe3einung,
- blik; - bode.

:bir#tung,

Viebe411briefrryn, f.; :bid)ter,

= minnellbriefje, -dichter; -dicht.

Vie'be4bienft, m. = liefdedienst, liefdewerk,
vroom, goed werk. Vie'be&rilarung, "D.
liefdesverklaring. Viebeeieber, = minne= liefdegave.
koorts. 2iebe4gabe,
be4Rebanien, $1. = verliefde gedachten.
Vie'begebiitt, f. = minnedicht. Vie'be4Re:
= liefdesgeschiedenis.
frlylitte,
= verliefd gesprek. 21e'bew,..
Refbrark
ftanbni, f. = liefdesverklaring.
= geluk der liefde. 2lebe4Rittt,
=
liefdegloed, -vuur, -brand. Vie'be4gott, f.
minnegod, Cupido. itiebe4giittitt,
van de liefde, Venus.

2ie'be411banbei, in. ; :Kay,

;

= godin
f.

minnellhandel (liefde-); -klacht; -lied.

Virbe4tuft,
genot van de liefde.
be4ma1t, = liefdemaal. VielleOmar, f.
verliefd pear.

in. -_-,_
; :pfaltb,
liefdellpijn (-smart); -panel; -pijl.
plicht van de liefde.

Vie'beCIPein,

Viebe44iffirtft,

tielicOunt.
Viebed 11 gnat,
-roes.
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:rattiA, at. liefde II smart;

Viellaritter, nt. = galant held, ridder.
II roman,
Vie
4nr4e, tv. ; .=fc4tuur, in. =
liefdellroman; - zaak; - eed.

itteibed feuMer, m.; =fOrnite, to. = verliefde
zucht; — taal.

Vitbed trant, it.; erbattnW, T. -Wert,

= liefdelldrank; - betrekking; - werk.
=liefdeilweelde
(-genot); -woede (-razernij).
Ite'be trunfen ; =twit = liefde II dronken ; -vol
(-rijk).
= Lieve-Vrouwenkerk.
Viellfrau'enfirMe,
liell'aelvittnen, ft. (ti.) = lief krijgen.
ale; — = minnaar, minnende,
vrijer; minnaar, liefhebber (non gutent cifeit);
liefhebber, dilettant (in bet Stunit); eriter 2. =
jeune premier, jeugdig minnaar (int rbeater).
—, --en = liefhebberij.
2ieb4aberei',
minnares; liefhebster.
Vieb'Oaberin,
ttiebliabertbeater, = liefhebberijtheater.
fiety 4er3en, icWv. (h.) = liefkoozen, troetelen.
tietefofen, fcbin. (b.) = liefkoozen , streelen.
=
liefkoozing.
2ieb'fofung,
lieflijk, aanminnig, bekoorlijk, aanvallig. tieb':
fir4teit, —, —en = lieflijkheid, bekoring.
VieWling, in. —(e)&, —e = lieveling, gunsteling.
in.;
;
Viebillitqd II admit,
1. = lievelingsIlwerk;
qlerirtt, 1.;
-bezigheid; -gerecht (-spijs, -kost); -plekje.
= liefdeloos, harteloos.
= liefderijk,
= liefdeloosheid.
bekoorlijkheden,
liefdevol. Vietvre13,
aanvalligheid, aanminnigheid, gratie.
rel3enb = bekoorlijk , aantrekkelijk.
(tuft, iv. - , —en minnarij, vrijerij, vrijage.
liefauert = lief, geliefd, welbernind.
—er = lied: intmer be" ate
Viet, f.
baron
= altijd 't nude liedje; er rout ein
iingen= hij kan er over meepraten; bad &the
einde van 't lied, 't slot van
born diebe =
de geschieclenis, bad bohe 2. acttomoni.iS =--het Hooglied v. Salomo. Vietve4ett,
liedje.
VieberlIbUrb, f. ; =b1c4ter, nt.; Aram., =
liederlIboek; -dichter; -krans (zangvereeniging
en liederbundel).
Vie'berian, nt., zie tan g 2ieberti4 fte'berfici) =
liederlijk, ellendig, slecht, losbandig, loszinnig;
achteloos; ,ait& 2. = lichtmis, losbol.
—, —en = liederlijkheid,
bertir4fett,
losbandigheid, loszinnigheid, achteloosheid.
= liederbundel. Vie':
Vie'berfammtung,
berfOiel, = zangspel, vaudeville.
m.
—en,
—en
= leverancier.
Vieferant',
ilefern, fc*. (b.) leveren; er lit gefiefert =
hij is geleverd, verloren. ie'ferung, in. —,
—en = leverantie (bij aanneming), levering;
aflevering (eitt6 Oucb6). 2ieferungdbebitt:
= voorwaarden van leverantie.
gunnen,
zie 2ieferun06eit.
Viejeruttgdfrift,
= afleveringsbewijs, recu.
ferungdfalieitt,
= tijd van levering; 2.
VielerungOrit,
in ctcbt (tun = in 8 dagen te leveren.
Itegen, ft. (h.) (icb liege; Tag; tape; liege! gete
gen) = liggen, gelegen zijn; er tiegt auf ben
ob = hij is doodziek; bad Simmer Itegt Waif)
bent @arten au= ziet op den tuin uit; immer
Her ben Trii*rit 1. = in de boeken zitten;
auf ber 2anbitraf3e I. = altijd bij den weg
zijn; int Streite
= twister; fit) in ben ,act,

Vie'bed itionne, iv.;

tinguiftit.

ten I. = elkaar in de hares zitten; 6 Heat
ant rage, -1,u rage, auf ber tanb = het ligt
voor de hand, is duidelijk; riegt nabe
't is te begrijpen; ba& tiegt ibin int Vagen =
dat staat hem tegen, kan hij niet uitstaan;
e tiegt mir in alien Oliebern = al mijn leden
doen zeer; e tiegt mit int Sinne = daaraan
denk ik aanhoudend; er liegt mit auf bent
(f)alie = hij laat mij niet met rust; einem in
ben Cbren I. = iem. aan 't hoofd malen; an
them liegt = aan wien de schuld? tiegt
bief auf *it = er rust veel op hem, hij heeft
voor veel te zorgen; 6 tiegt mir Wet baron =
er is mij veel aan gelegen. lie'genb = liggend,
gelegen; [tiegenbe Oriinbe = onroerende goe—, —en = onroederen]. Vieigenfitaft,
rend goed.
= lies, lisch.
Viellte,
f.
in. =
Vied1 r4ett, 1. = Liesje, Betje.
= dom
Lize, Lijsje, Elizabet; buntme
schepsel, zottinnetje.
2eutnant.
Viettlenant (spr.: loitnant),
-- = ligue, verbond.
Vi'ga,
--, --en = ligatura, verbinding.
Vigatur',
ligist, liguist, vertoigiff, tn. —en, —en
bondene, bondgenoot.
iv. —, — n =
ligue.
= Ligurie. Vigu'rier,
2ign'rien,
Ligurier.
= Ligurisch.
file'rett, fcb (0.) = leveren, eng verbinden;
Wert = gelieerd, verwant.
—e = likeur.
nt.
to'ren = liktor (oud-rom.
itiEtor, to.
gerechtsdienaar).
= lila. Viln(t), .?" = lila,
sering. Vis iabtau, ::faribe, tn. = lilablauw,
-kleur.
--n = lelie. filienartig =
in.
= lelieboom,
lelieachtig.
i'llenb auut,
-struik. VilientuaOpett, f. = wapen met de
lelies.
eiff = lelieblank.
=
VitiOuta'ner,
Outer, in. --a, — = Lilliputter.
—en
= limitatie (beper--,
imitation',
,
king, nauwere vaststelling).
—it = limiet (grens, uiterste prijs). limb
(p.) = limiteeren. Vi'ntitunt,
..ta, zie
f.
= limonade. itnolte,
—,
Vitttonagbe,
= limoen.
---,
lint) = zacht (aandoend); meegaand; toegevend.
—n = linde. linsbett = linden,
VAtt'be, tb.
van lindenhout.

Vitt'ben (Mee, m.; :batty,

in.;

:Nate,

-

lajaih13
no;-1:oo.;
f m ; -bloesem.
vn,b
liindeell n
:laube, iv.; :tueg, tit =
linde(n)Ilhout; -prieel; -laan.
Vitt'berer, m. verzachter, leniger.
Mir/writ, fcbto. (b.) = verzachten, lenigen,
kalmeeren, doen verminderen, doen verzwakken. Vityberung, iv. —, —en = verzachting,
leniging. Vin'beruttOutittet, T. = verzachtingsmiddel, verzachtend middel. Vitt'bigfeit,
zie Oetinbigfeit.
= draak.
tournt,
—e = liniaal.
Vince, 1.
—e = lineament (gelaatsVineanteur,
trekken, handlijnen).
linear' = lineair; rechtlijnig. 2inear'aeirfp.hung, tn. = lijnteekening.
= tongklank. Vittantit', nt.
Vinguallaut,
-- en, --en = linguist, taalgeleerde. Vingutitif,

finguiftikb.
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= linguistiek, taalvorsching.
ftifit = linguistisch, taalkundig.
±i'nie, tr. —, = lijn, streep; linie, evennachtslijn, evenaar; lijn ( t /12 duim); linietroepen; (geslachts)lijn ; mit einem auf gfeicber
2. ftetjen = op een lijn staan; in eater, atreiter
2. = in de eerste, tweede plaats; Neuf;
= R. oudere lijn.
attere
Vi'nienbiatt, 1. = lijnenblad, transparent.
= lijnvormig. Vi'niettPapier,
j. = gelijnd, gelimeerd papier.
Vi'nieWlreniment, 1.; :frOiff, 1.; ,truppett,
43t. = liniellregiment; -schip; -troepen.
Viltiett3ieOer, at. = linieerder, trekpen.
fitttie'ren, fcatu. (a.) = linieeren.
—(eA --e = liniment, smeersel.
litti = linker; [verkeerd, linksch, ongeschikt;]
bie Rafe ,attb = de linker hand; (tje our
tinfen ,anb = huwelijk met de linker hand;
tinfer anb od. our finfen ,anb = links; bie
!infe = de linkerhand, (im $arfantent) de
linkerzij de; mit bent tinfen Zein auerft auffteben =
met 't linkerbeen (verkeerde been) uit 't bed
stappen; bie finfe Seite eine6 Beug6 = de
verkeerde kant van een stof. fin'fifrO = links,
linksch, ongeschikt, onhandig. tine = linksch,
= u heeft
links, verkeerd;
tueit
't ver mis. tine um'! = links ona!
= linnen. lin'nett = linnen.
ttin'nen, 1.
linoleum, kurkzeil.
VittOteltin, j. —(6)
= linotype (een soort zetVitttittinic,
machine).
Vittle, in. —, n = linze, Ens; lens. finIelv
farmin = lensvormig.
VinifenljgerirOt, 1.; :flee, tn. = linzenflschotel; -soep.
ViPa'rifeOe Z'sttieftt = Liparische eilanden.
tt = lip; bie 2i0en bancien
,
in.
taffen = de lip laten hangen.
ru.; :Witter, $t.; :tinCtaDe,
-bloemigen; -letter.
at. =
tio'pentarntia = lipbloemig, -vormig.
Oontabe, tu. = lippenpomade. ViPO'fiftt at. =
lipvisch.
= liquide, vloeiViquettr', zie £iifiir.
—,
bear; erkend; betaalbaar. Viicotiba,
= vloeiende medeklinker. Viquibation',
tn. —, —en = liquidatie. Viotiba i tor, at.
..te'rett = liquidator, beheerder van de schuldenmassa. liquibie'ren, jcatu. (a.) = liquideeren.
Vi'ra, Yu. —, lire = lire (= 1 franc).
= Lijsbet, Elizabet.
Vi'S'beti),
[VirOet, at. = geltspeld finwitt, jcatu. (a.) =
lispelen, fluisteren, suizen, murmelen.
— = lispelaar.
Ater, at.
Viffabott, f. = Lissabon.
lift, tu. —, --en = list, sluwheid, kunstgreep,
kneep, streek.
= lijst, naamlijst; eine 2.
Virte, tn.
aufftetfett = een lijst opmaken; in bie
eirt
tragen = op de lijst brengen, zetten.
firtig = listig, slim. tirtinerttwife = listig,
op listige, slimme wijze.
—, —en = litanie, klaagzang;
Vitanel',
vervelend gejammer, gezeur.
vstauen, = Litauen.
m.
Litauer. fis tattifrO = Litausch.
Vi'te, tn. —n, —a = hoorige, volgeling.
= liter.
j. (u. nt.),
= letter. Viterar'nefitiefitc,
Vii tera, ID.
zie2iteraturgejcbicbte. Viterar'Oljtorifer,
kenner en beoefenaar van de geschiedenis der

tot j.

letteren. fiterar'OiftoriftO = van of over de
geschiedenis der letteren. litera'rifrO = litterair, letterkundig. ititerat', in. —en, —en =
geleerde, geletterde. Viteraturi, —, --en =
litteratuur, letterkunde, letteren. ititeratitr':
nefitirOte, lv. = geschiedenis van de letterkunde. Viteratur'3eituttg, Yu. = letterkundige courant, litteratuurblad, letterkundig
overzicht.
, --n = aanplakzuil.
Vit'fafgiittle, tr.
Vitkograpty, nt. —en, —en = lithograaf,
steendrukker. VitboaralAie, , —(e)n
lithographie. littwaralrnie'reit, fcbtu. (b.) =
lithographeeren. tit4ogranifri) = lithografisch.
= litorale: kustland.
±itora'te, j.
= litotes (rhetorische flguur:
Vito10, tn.
bevestiging door schijnbare ontkenning).
zichtende term).
--(e)tt = liturgie (kerkelijk
Vitttraie',
voorschrift). Vitttrgir, = liturgiek (wetenschap van de liturgie). fititraifit liturgisch.
= galon, boordsel, passe--,
Viti3e,
mentlint, soutache, liskoord, lis, lus.
= Livadie.
Vitt'bien,
tittrbe = livide, blauwachtig, vaal, loodkleurig.
= Lijiland. Violattber,
= Lijflandsch.
=
, --(e)n = livrei. Vibreellebiett=
ViOree', to.
ter, at. = livreibediende.
licentiaat (toegeVi3entiat', at. --ea, —en
en =
latene, bevoegde). Vi3ett3',
—,
licentie (verlof, vergunning).
Vi3itant', at. —en, —ett = licitant (meestbiedende). i.4 ia-itation', —, —en = licitatie
(verkooping bij opbod, veiling). 113itie'reit,
feat)). (b.) = liciteeren (veilen, bieden).
Vtotib = Lloyd.
= lof, lofspraak, loftuiting; (in
Vas, f.
ber Scbufe) goede aanteekening; pluimpje.
Vaetwgierbe, = lofgierigheid, ijdelheid.
totillegierig = lofgierig, ijdel, lofbegeerig.
to'bett, jean,. (b.) = loven, prijzen; ba
ica Irk biejen Mann = dat is eerst mijn man;
man foil ben lag nicbt bar bent thenb =
men moet geen hei roepen, voor men over
de brug is. tollettiMuert, :tuitrbig = prijzenswaardig. [firbefant, foioefait = waardig, lofwaardig]. Vo'be&rOeOuttil, tn. = loftuiting,
lofrede.
qiefattg, nt. = londicht,
ViWilgebirOt,
-zang.
= opkammerij, flikflooierij.
VaeOubelet,
totvintbetit, fibtu. (a.) = opkammen, flikflooien.
- = flikflooier, opVoteOttbier, at. -kammer.
loffelijk, edelachtbaar. itotrlieb,
totytiA
f. = loflied, lofzang. t(Wpreifen, febtu. (b.) =
= lofloven en prijzen. Vol'preifuttg,
prijzing, verheerlijking.
,relytter,
in.
=
lofilrede,
-reVigil -raw,
denaar.
totfrebiterifrO als lofredenaar; vol lofspraak.
toblingen, ft. (a.) = lofzingen. Vigf-fprurij,
at. = lofspraak, -retie, -tuiting, lof.
Volt, 1. 2iicaer = gat, opening; zak
(van een biljart); gat, hol, hok, krot, kot,
doos (gevangenis); er macbt bad eine 2. 3u,
ba y (lithe auf = hij stopt 't eene gat met
't andere; einent aelyn, me ber 8innnermatta
ba?, 2. netaffett bat = iem. het vierkante gat
hij
wijzen; ev pfeift auf beta teMett 20cbe

todibobrer.
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loopt op zijn laatste beenen; auk inetcbent 2.
uit welken hoek waait
pfeift ber Virtb?
de wind? in ein btaren = den lijn trekken;
faufert tnie ein 2. = zuipen als een ketter,
als een tempelier.
=
Voc411o4rer, et. = boor. Voriyeifen,
doorslag.
gaatje.
firrtylt,
fcbro.
—
itijAeleljen,
(b.) = doorstooten, een gat maken; knippen
vol gaten,
(spoorkaartjes bijv.). tiis iterio
zie
stuk, doorboord. ito s crier,
2ocbeifert.
—
=
krulletje,
lokje.
VactIten, j.
= krul, lok.
le. —,
I. toefen, jcbtn. (b.) = krullen.
II. toclen, fcbt-n. (b.) = lokken, trekken; cut
ficb t. = tot zich lokken; bantit toctt man
teinen ,unb nom Cfen met zulke praatjes
richt men niets uit; einem Csietb cal ber Zafcbe
iem. geld uit den zak kloppen.
tijeten zie tecten.
itticleitOactr, = krullend haar, lokken. Voc':
tentopf,nt. = krullebol. thetentapfig = met
krullend haar, met krullen. 2,0estettpapter,
1. = krulpapier, papillottenpapier. voclett::
= krulpruik.
periitte,
tociter = los, onsamenhangend, brokkelig,
niet vastzittend. slap, luchtig; losbandig; ein
een los heer, een lostocterer Zoget, Beifig
bandig persoon; er tief3 nicbt = liet niet
los, hield niet op. Vocifertiett, tn. — = losheid, slapheid, losbandigheid. Wes tern, fcbtu.
= los
(4.) = losmaken, losser maken;
't losraken, los gaan. Vociterung, tn. —
maken.
toclig = gekruld.
VocrIntittet, j.; :pfeife, W.; Jpeife, tn.;
r-ftintine, iv. lok middel ; -spijs (-aas);
-stem.
—, — en lokking, aantrekking,
toc'fnng,
verlokking.
lokvogel, verleider.
Vint'booel, In.
ci = locus, plaats,
—
Vo'cio, tn.
zekere plaats.
= loot, scheut, spruit.]
—,
[Vo'be,
= grove wollen stof. Vo'ben:
nt.
Weber, Vo'ber(er), m. = lodenwever.
ito'berafdy, tn. lichte, witte, vlokkige
asch. thibern, jcbril. (b.) = vlammen, flikkeren,
opvlammen; branden, gloeien.
lepel; oor, lepel (einen
—
Varfet, nt.
45ctien); [gek]; einen fiber ben 2. barbieren
iem. bedriegen; er bat bie VeigNit mit bent
2. (mit 2i3fjetn) gegeffen = hij heeft de wijsheid in pacht; ftede beinen 2. nicbt in anbrer
2eute Ziipfe=-- bemoei je niet met andermans
= lepeltje.
zaken. Viiffetrtien, 1.
—, —en = hofmakerij; gek ge[Viiffetei',
lepeleend.
toff el:
drag] Varfeteitte, rue
fannig = lepelvormig. Viiffettlan4, =
lepelgans. 2iiffeloarbe,= maraudeurs,
aut, f. = lepelstroopende soldaten. 2i3rfettr
kruid, -blad.
tartan, fcbro. (b.) = lepelen, [minnekoozen,
't hof maken; zich gek aanstellen]. 2artet:
ftiet, m. = lepelsteel. taffetWeife = bij
lepels, bij lepelsvol.
—e = log (vaartmeter).
Von, Vogg, j.
logarithmentafel.
Vogaritlymentafet, ie.
Woctrittymife0 = logarithmisch. Vogarittr:
.. men = logarithmus, logarithme.
utu4, m.
logboek.
Vtifeburk
loge.
—n
Vo'ge (spr.: loozje), to.
VAN GELDEREN Duitsch Woordenboek.

tontbarbe.

Vo'nenbillet(t), j. = logebiljet, -kaartje.
o'clenbruber, m. = vrijmetselaar. 21:vont:
meifter, tn. = meester van de loge (ber
reirttaurer). ito'nenfebtiefier, m. = logeknecht, -bediende (im Zbeater).
tog s gen, jobb). (4.) = loggen.
— = logger.
Von s ger, m.
glen = loggia,
Vons oict (spr.: lodzja),
loge.
fogie'ren (spr.: lozjieren), jcbtx). (l.) = logeeren. Wgieri gaft, m. = loge.
=
— =--logika. Vo'aiter, nt .
logicus, redeneerkundige.
— = logies.
2004' (spr.: loozji), j.
to'nifit = logisch.
= loglijn.
2ogleine,
Vtmogripty, m. —en, —en = logogrief, woord-,
letterraadsel.
to'no4, m. — = logos, woord.
= zuur laf, zwelder.
itotybrii4e,
Vowe, tv. — = vlam, vlammend vuur, gloed;
run, schors; (met hout begroeid) moeras.
= steeneik. farm, fcbin. (4.)
otreilte,
vlammen, opvlammen; looien. oirfarbe,
= runkleur, roodbruin.
vlammend vuur.
eotYfeuer,
totrocur = looigaar, gelooid. 2aroerber, m. =
= leerlooier, leerlooier. Vo4 s gerberei,
looierij. Votygrufie, looikuip, looierskuip.
2otylitur4en, nt.; :mulls, lx). = runlIkoek;
-molen.
Vain, m. (pin. not f.), 2Obne = loon,
huur, arbeidsloon, belooning, vergelding; er
ftebt in meinem 2. = hij is bij mij in huur;
jcbtimmen 2. berommen = met ondank beloond worden.
Voipti arbeir, = loonarbeid. 2On'artietter,
loonarbeider, - dienaar, huurling. 2,04n':
bebtenter, =biener, m. = loonbediende,
knecht, dienstknecht. lufrnen, jcbin. (h.) =
loonen, beloonen; einem [ob. einen] t. = iem.
beloonen; einen = iem. zijn loon, zijn salaris geven, uitbetalen; 6 to4nt fidj ber Eilbe
nicbt 't is de moeite niet waard; eC tobttt
ficb taunt ='t is nauwelijks de moeite waard.
tarnenb = loonend, voordeelig. [tiAnen,
jcbtn. (b.) = einen tobnen]. 2o4n sberr, nt. =
patroon, baas.
m. =
oljn'iltutfdje, tn.;:tutftter, m.;
huurlikoets; -koetsier; -knecht.
betaaldag.
kilyttuttg,
tn.
—,
=
ti oim itag,
—en = betaling van loon, uitbetaling; soldij;
huur. vabittuu trStag, m. = betaaldag.
totals = locaal, plaatselijk ; Vofa'te4 = plaatselijke berichten, pl. bijzonderheden. 2,:dat s, f.
--e = lokaal, vertrek. VotalliefOrbe,
= plaatselijke overheid. 2otallarbe, Yu.=
locale kleur. Wiatigc sren, fcbtu. (b.) = lokalizeeren. Votatitiits , tn. —, —en lokaliteit.
VotatifenntniL Yu. = plaatskennis, plaatselijke kennis. 2otat'Oarrioti4inu4, m. =
kleinsteedschheid, bekrompenheid. 2t)ta1sber:
=
relit, tn. = locaal verkeer. 2otaition,
locatie, rangschikking der schuldeischers.
locatief (plaatsnaamval).
m.
t4 otomobVie, to. -, —en = lokomobiel.
—n = lokomotief. 21310:
itoromoti'be, tn.
ittottbs tabrer, m. = machinist.
201114, zie 2octO.
—, —en = locutie, uitdrukking.
titutioni,
Vold, m. —(e) = dolik (onkruid in 't koren).
—e = lommerd;
Vontliarb, nt. u. 1.
pand. Vombtre'be, m. —n, —n = Lombard.
23
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Vombarbei', bie, — = Lombardije. lumbar:
bie'ren, fcbtv. (b.) = verpanden, beleenen.
Lombardisch.
lontbari bitdi
Vont'ber, zie 'timbre.
von'tlytter,
Louden.
Vott'bon, 1.
— = Londenaar, Londensch.
VOIt ' fle (spr.: 1O-zje), ---, n = longe:
lijn (om 't paard in een bepaalde richting
te laten loopen).
tonnitubinarfrOlvingunn, iv. = longitudinaaltrilling,
tongobaribe, Tic 2angobarbc.

too, 2C. =
toots te 2C. = 2otle.
Vo'ra, Vo ire, Iv. = Laura.
-- en = laurierbuoin,
Vor'beer, nt.
laurier; lauwer.

; ;Watt, f. = laurieril-

Vori beerljbauln,
boom; -blad.
Voribeere, to.

= laurierbes. tor':
,
= lauwerkrans. Vor'beerreR4,
beerfran3,
f., ;aluein, nt. = lauriertak.
—(e)d, —e = pad(de)].
[itorrO,
= lord.
torb,
zie 2ori (10.
I.
II. Voire, zie fora.
= Lorelei, Loreleirots.
Vo'refei,
= Laurens. Vo'ren3ftront, in.
Vo'ren3,
St.-Laurensrivier.
—n = lorette, galante dame.
Vorate,
=
,
orgnetle (spr.: loinjette),
lorgnet. ,t4orgiton'(spr.:
lorgnon, monocle.
= halfaap; papegaai,
—(c.),),
I. Vo'ri,
[lorre.
= lorrie.
II. Voirt, tv.
—e
=
lot,
loterijbriefje,
noodlot;
t-W, 1.
bad 2. Iteljen = loten, trekken; bud fiittt
auf einen, trifft einen = valt op iem.; ba,?,
grote 2. = de hoofclprijs, de honderdduizend.
lo4 = los, vrij , onvast; ettn. L [doer Sadie,
bon einer Sadie] fein, tverben = van iets af,
iets kwijt zijn, raken; jest bin icb ibn enbIkb
= nu ben ik eindelijk van hem af; mein
Gelb bin icb T. = ben ik kwijt; ber Zeufet ift
= de duivel is van den ketting, de boel
is in rep en roer; toad ift T.? = wat is er
gaande? wat is er te doen? mit Unit ift
nicbt bid hij beteekent niet veel, hij
heeft 't buskruit niet uitgevonden; ber bat
= hij is knap, slim; boric fiat er etto.
toad
= daar weet hij heel wat van; nur I. ! =
beginnen! of komaan! of vooruit maar! of
er op los!
loswerken; tapfer
lo6'arbeiten, fcbtv. (b.)
brauf I. = er funk op los werken.
= los te maken; oplosbaar.

toes' II

ft. (b.); :binben, ft. (b.)

loslikrijgen, -maken (-binden).
11.Wbreitelt, ft. (b.) = losbreken, losmaken,
stukbreken; (f.) = losbreken, losgaan; (bent
Sturm Oetvitter)losbarsten uitbarsten. W';
brennen, unr. (1.) = vuren, vuur geven.
Io4'bringen, unr. (b.) = loskrijgen.
ViiftWanttaft, = brandweergebouw.
Watt, 1. = vloeipapier. VafrO t einter, m.
fcbtv. (b). = blusschen,
brandemmer.
uitdoen, laten uitdooven ; (ben Zurft) lesschen,
stillen; uitvegen, uitwisschen; (eine Sdnttb)
aflossen, afdoen, delgen; (einen lloften int
Oucb) schrappen; (ein Scbiff, bie 2abung)
43apier tiircbt = 't papier vloeit.
lossen;
—=
I. (ft.), zie ertbicbeit. Va i ftter, nt.
blusscher; losser.

togegeit.

tfairO'llfaf;, f.; ;neriit, f. = brandllemmer;
-gereedsehappen.

VafrO'OiitcOen, f. = dompertje. ViifrOloote,
in. = doovekool. Viifriypapier, f. = vloeipapier. tiifr4 1 0ta#, m. = losplaats. ViYfrOuna,
tn. — = blussehing ; lessching ; lossing;
delging.

11.Wbonnern, fcbtv. (b.) = losdonderen, losbarsten, uitbarsten. 1tWbreOett, fcblv. (b.) =
losdraaien. Wibriitten, fctv. (b.) afschieten, lossen, vuren.

toje = los, losjes, onvast; ein Infer tube =
een wilde, losse knaap; eitt tot er Qocief =
een ondeugende, losbandige snaak ; einen tojen
ein toted Ttaut baben = los in den
mond zijn; ein Toler Streic0 een leelijke
poets; ba c,),
.. tore Tliibtben = 't dartele, schalksche
meisje; tofu; Werinbet = vagebondeerend yolk.
Valegelb, f. = losgeld.
foielfett, fcbtu. (b.) = (einen) er uit helpen,
er uit redden.
loten, trekken; ficb fret
lojen, fcbto. ((i.)
1. = vrij loten.
!Olen, fcbtv. (b.) = losmaken, slaken ; loskoopen; bevrijden; (eine Z-cbMierigteit, eine
&Optic, ein Viatfe1) oplossen; (eine Itanone)
lossen; (ein $fanb) aflossen; (rein Zerf.brecben)
houden, nakomen; (ein OiTtet) nemen; (6)etb)
beuren, ontvangen; (einen atueifet) opheffen;
bie 9,Nacbt 5tt binbeit unb 311 = om te binders
en te ontbinden; bie auricle ift ifjnt getiift =
hij praat er flink op los; [einen fein0
1. = van zijn eed ontheffen] ; er fiat feine
2tufgabe treffticb gefiift = zich voortreffelijk
van zijn taak gekweten; f idj 1. losgaan,
losraken; opgelost worden, op te lossen zijn.
—= (tveibm.) oor (be?, tithed).
Vojer, nt.
VivfefrOliiffel, in. macht der sleutelen,
macht om de zonden al of niet te vergeven.
1tWfaOren, ft. (f.) = wegvaren, -rijden;
plotseling losgaan, losschieten; auf einen =
op iem. afstormen, toeschieten; fiber einen
= op fern. afgeven. 1rWfeuern, fcbtv. (b.)=-afvuren; auf einen T. = op iem. vuren.
aeben, ft. (b.) = vrij laten, loslaten, op vrije
voeten stellen. lotcgeOen, unr. (I.) = losgaan, losraken; (bon f euertnaffen) afgaan;
= nu kan 't beginnen; auf
jest fann'd
— op iem. los-, afgaan; (stub.) dueleinen
leeren. 104'oonbeln, fcbtv. (f.) weg-, heengaan. fotvotirten, fcbtv. (b.) = den gordel
afdoen, afgorden; den buikriem (van een
paard) losmaken. 11WOaben, zie teL kW=
Oaten, feint). (b.) = loshaken. 101m1ftern,
fcbto. (b.) = den halster losmaken. 10'Oanen,
ft. (b.) = loshouwen, -hakken; auf einen T.=
op iem. losranselen, inhakken. ft4'Tieffen,
ft. (b.) einem = iem. los helpen, helpen los
te komen. totviellen, fcbto. (b.) = (bie ,fmitbe)
aanhitsen (op ..).
tfoitilattf, tn. = losprijs, loskooping, vrijkooping, afkooping. 113441aufen, fcbtv. (b.) =
loskoopen, vrijkoopen. Vonaufnng, —,
—en = loskooping.
Ikvfetten, fcbtv. (1.) =losketenen, ontketenen.
1tWfttiiPfen, fcbtv.(0.)=losknoopen. to4lont:
Welt, ft. (f.) = loskomen, -raken; vrijkomen,
uit de gevangenis komen.
(0.) =
ftWIlroPPein, fcbtv. (Li.); =fric q en,
los koppelen ; -krij gen.
11W1affen, ft. (b.) loslaten; vrij laten, in
vrijheid stellen; Grief) schrijven; (91ebe) houden. W i tenen, fcbtv. (b.) = beginnen.

toMeute.
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= kleine huurboeren.
VoOl teute
fcbtu. (b.) losmaken. tolnar4en, icbm.(1).)=
losmaken; verlossen, bevrijden ; ficb bon einem
t. = zich van iem. ontdoen. ftWt/failen, fcbtu.
(b.) uit-, losbarsten. W'reben, fcbtv. (b.)
brauf = er op lospraten, er op losredeneeren.
losscheuren, rukken;
10'religit, ft. (0.)
(f.) = losscheuren.
loss, Limburgsche klei.
Viifb m. 261f6
loWfagett fir4, fcblv. (1).) = (bon env.) alzien,
afstand doen; fidj bon einem I. = van iem.
scheiden, met iem. breken. tolifttiefiett, ft.
(b.) = los-, wegschieten; afschieten, beginnen
schiet maar
(te schieten), fcbiefi nur led !
op! begin maar! (auf einen) toeschieten.
ItWfrOtagen, ft. (0.) = losslaan; (waren) van
de hand doen; beginnen te slaan, (brauf) los
slaan; slag le veren.
(fl.); z iAlteiben, ft. (O.);
W'llficitinalten
(1).); 4c4rauben, fcbtu. (b.)=
4(4/Wren,
los!! gespen ; -sn ij den ; -rij gen ; -schroeven.
(ein $ferb) los-,
Wifpannen, fc0tv. (1).)
afspannen; (einen llogen) ontspannen.
fprer4en, ft. (b.) = (bon etto. od. mit Clen.)
vrijspreken; (einen SfIaben) vrijlaten.
fPree4ung, ID. = vrijspraak; vrijlating.
Wifprengen, fcbtv. (0.) = los doen springen,
los makers; (f.) auf einen t. = op iem losrennen, -draven. to"4:Witen, (0.) =
los-, wegspoelen. loOleuern, fcblv. (0.) =
afgaan, losgaan. toiritiirtnen, fcbtv. (f.),
toOtiiriett, fcbtv. (f.) = losstormen, losrennen. foiYtrennen, fc4to. (.0.) = lostornen.
Vo l fung, tv. —, —en = loting; wachtwoord,
parool, leus; (dagelijksche) ontvangst; (jachtterm) drekloozing.
oplossing (einer
tv. —, —en
fientie); opheffing (eine?, ter;
gabe, in ben
trag6); 't afvuren, afgaan (ein6 Oetvetir6).
VolunOtuort, f. = wachtwoord, parool.
ItWilueic4en, fcbtv. (b.) = losweeken. toy':
(einen) van iem. afkomen,
hierben, ft. (f.)
iem. kwijt raken; (ettv.) kwijt raken.
toCtuidetn, fct)to. (0.); ztuinben, ft. (b.) =
losfrikkelen (-bakeren): -winden, -vlechten.
ftWejetien, ft. (t.) = lostrekken, -rukken;
(f.) auf einen I. = op iem. afgaan; fiber einen
= tegen iem. uitvaren, iem. onder handen
nemen.
Vot, f. —(e)?,, —e = lood (sum Sebief3en), schietlood, peil-, dieplood, lood (Oetvicbt), (soldeer)lood, soldeer(sel); int ti. fteben = in 't bond,
loodrecht staan; ein 2. fallen = een loodlijn
= soldeer(sel).
to.
neerlaten.
fcbib. (b.) =
fcbtu. (f,.) = looden, peilen.
soldeeren.
= Lotharins.
VO4(tr',
Lotharingen. Val/linger,
VOWringen, f.
— = Lotharinger. tottyringifc4 =
Lotharingsch.
= van een lood; fecb3entatig6, bier3ebn,
= zilver van 16, 14 karaat.
= soldeerlIkolf;
it ij r11 10110 ett , m., ;fain0c,
-lamp.
= loodlijn: lijn van 't diep- of
Votleitte,
van 't schietlood.
VotoPOn i gett, $1. = lotophagen (lotosvrucht— = lutes. VoluMunte,
eters). V.tilt.1, 01.
= lotosbloem.
loodrecht, in 't lood. Viitiro4r,
Vot'redit
f. = soldeerpijp.
loods. Wien, fcbtv.
-- it
VO'fe, In.
(b.) = loodsen.

tuft.

loodsliboot, -geld.
v,00lboot, f.; :..getzt, 1.
Votti rten, I.; VOi te, tv. - Lotje.
Votlerbett, f. = rustbed, rustbank. Stotler:
= schelm; loszinnige, liederlijke kerel.
babe,
—(e)n - loterij; in We 2.
VOterie', iv.
feten = in de loterij spelen.
f. =
2otteriei llgetb, f., =getvinn, nt. ;
loterijilgeld; -prijs; -lot.
= loterij II plan ;
Votterie'llPion, nt.; =itiefen,
-wezen.
forteria = liederlijk, loszinnig, losbandig.
Vot'tern, fcbtu. (1).) = boemelen, slordig zijn.
VOitofpiet, 1. = lotto,
Vot'to, 1.
[kienspel.
— = soldeering.
totting,
Vo't10, zie 2oto.
waterpas, paslood.
Von/Jane, tv.
= louis, louis—e
m.
d'or (gouden munt v. 20 fr.)
.,631//e, nt. —n, —n = leeuw; lig. lion, held
van den dag.
VOluen, f. = Leuven.
tivivenartig = leeuwachtig, op een leeuw
gelijkend, als van een leeuw.
261 tuenlantelf, in.; Alattbiger, m.; :garters,
= leeuwen11(aan)deel ; -temmer ; -park.
=
2Oluenilgrutie, to.; :tjaut, tn.; =4er3,
leeuwenlIkuil; -huid ; -hart (9licbarb 2Orvenber3).
tilluen4er3ig = met een leeuwenhart, zoo
moedig als een leeuw.
ViOluendliagb, Ia.; :jager, tn.; maut,1.; =mut,
= leeuwenlljacht, -jager; -moil (-bek);
-moed.
orde van den Leeuw.
VOlvenorben,
leeuvrenmuil.
Vii'inettraMett,
ritter, nt. = ridder van de Leeuwenorde;
ridder met den leeuw.
= leeuwenllto.; :3a4n,
kracht; -tand.
ViVivin, iv. —, —nen = leeuwin.
zie Lori.
Votirrti,
loyaal (rechtmatig, eerlijk, trouw).
tonal'
loyauteit.
to. LiThecksch.
W'flif(4
Vue44, nt. —6, —e = los, lynx. Vitr41auge,
= lossenoog, scherp oog. IneWaugig == wijfjes-los.
scherpziend. VuMnatie,
Vu'eta, to. = Lucia. Vuciait', tn. = Luciaan.
= Lucifer
VWcifer,
tv. = Lucille.
tv. —n = spleet, bres, opening;
leemte (in einem eerfe); tekort; eine 2. au?,
(bitten = een leemte aanvullen. tic' ettbu f der,
gatstopper, bijlooper; plaatsvulling;
stoplap. Iliac/Waft = vol beemten, gebrekkig. Viiclen4aftigfeit, be. — = gebrekkigheid, onvolledigheid.
= Lucretia.
Vucre'tia,
VI/')er, f. — loeder, kreng, prij, beast,
schepsel. Vu'berleben, f. = liederlijk leven.
Hebert-44, zie fiebertic0.
tu'bern, fcbtv. (b.) = lokken met ass; onzedelijk, losbandig leven.
Vu'bolf, tn. = Ludolf.
Vutrtuig, nt. =- Lodewijk. Vub i ttligMeb, f. =
Lodewijkslied.
Vuft, —, 2ilfte = lucht, adem; an bie 2.
bangen, ftellen = luchten, in de open lucht
zetten; in bie 2. ftiegen, florengen = in de
lucht vliegen, laten springen; feinem ,eraen
Lb. macben = zijn hart lucht geven; in bie Lb.
reben = in 't honderd praten; bad fcblvebt in
ift rein =
her 2. = dat zit in de lucht; bie
het terrein is vrij, er is niets to vreezen;
23*
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tuntoig.

feten = iem. de deur uit [Itegett,
(0.) = kijken, loeren, uitkijken].
einen an bie
= hij bestaat voor !Won, ft. (t).) (id) tiige; tog; tiige; fiige! fiezetten; et ift fitt atidi
mij niet. ituffart,
lucht-, gassoort. togen) =--- liegen, jokken; er tiigt ivie gebructt =
hij liegt alsof 't gedrukt was; er tiigt
luft'artiq = luchtvormig.
feinen
Anrcitung, iv. = F8eutet = hij liegt in zijn einen geldelijk
Vuft'llb0, f.; :ballon,
lucht II bad ; -ballon ; -bereiding.
voordeel, hij liegt naar zich toe; er tiigt in
=tiefc4-reibutul, iv. ; [einen
= hij liegt tegen beter weten in,
VtiftlbefitaffenOett,
f.;
= luchtlIgesteldheid, beliegt zich zelf.
-beschrijving; -beeld; -bel (-blaas).
vader van de leugen, satan.
Vii'neufilrft,
— = luchtje, koelte, tochtje, Viegenfleift, at. = leugengeest. tii'nenljaft =
zuchtje, zacht windje. ittftgbiltit = luchtdicht. leugenachtig. vfi'vrtinotiocit,
=
leugenituftbic4tigfeWniteffer, m. = manometer. leugenachtigheid. Vii'nenutauf, 1.
= luchtdruk(king). Vuft'brutt zak, -tap, leugenaar. fi'gettProp4et,
Vuftbrurt,
=
leugenprofeet, valsch profeet.
cifentictOn, iv. = luchtspoorweg.
fctiii). (0.) = luchten, ventileeren; (ein Vunitler, zie ,2ogget.
Bimater, IPetten) luchten, nit- of doorluchten; Vun'imatutb,
= kijk-in-'t-land, wacht(bie Omit) verlichten, lucht geven aan; (ctiteier, toren.
Zortjang) omhoog doen; opheffen; (ben hut) Viialter,
= leugenaar; et ivirb
even afnemen, lichten.
baron Sum
iverben
dat zal hem als een
,Vitft'llerfr4einung,
in. ; :fatirt, leugenaar tentoonstellen. litarnerild) = leuverschijnsel; -reiziger genachtig, valsch.
iv.; :fang, in. =
(-schipper); -reis; -trekker (ventilator).
VuWerjelt, f. = Louizette, Wiesje.
luchtvormig. 2tifti netilibe,
iv. = Louize.
tuft'fijrutig
f. = hersenschim, fata morgana.
VusfaL nt. = Lukas.
—n = luikgat, gat in 't dak, of
= Vule, iv.
Vutti neflifo, V.; :Regent), iv.; :neftatt,
lucht vaten ; -streek ; -gestalte.
in 't dek van een schip, lichtgat, luik.
Vuttl)eisting, iv. = verwarming door warme Vurra,
Lucca.
lucht.
tutratibi = lukratief, winstgevend.
turtig = luchtig, koel; etherisch, uit lucht Vutre6', in. = Lucretius.
bestaande, licht, doorzichtig, luchtig; luchtig, futrierett, 1c4iv. (0.) = winnen, verdienen.
zorgeloos; ber tuftige Actin0 = de strijd in Vitfutiration',
--, --en = lucubratie:
de lucht (tusschen zonnelicht en nevel); bie nachtwerk, nachtstudie.
taftigen Oefitivifter = de feeen in de lucht; Infu1tift14 = lucullisch: weelderig, overdadig.
ba?, tuftige Oefinbet = 't volkje in de lucht.
Innen, fc1)Tu. (t).) =neurien; in ben cf)t.ctf t. =
zachtjes in slaap zinger; sussen; [zinger)].
Vurtitu, at. = windbuil, blaaskaak.
= I. Vitm'ine, iv. —, —it = grendel, boom,
Vuft'llfiffen, f.; =ftaPPe, iv.; ;• trci .S,
luchtlikussen; -klep; -kring (dampkring).
dwarsbalk.
= bol met lucht of gas gevuld. II. VuutItte,
= duiker, duikereend.
A.,.,tiftifttget,
—,
— = gebraden lendevleesch.
Vuffittr,
= luchtkuur. tuftleer = lucht- Vunt'ntet, at.
ledig.
—
=
lummel, lomperd,
Viittetitet,
= afstand hemelsbreedte.
vlegel, kinkel.
—, ---en =
Atuftlinie,
f. ; =ntaffe, iv.; mieffer, m. = lummelarij. iiint'utetimft = lummelig, vlegeltuft'
lucht 11 gat ; -massa ; -meter.
achtig. tum'mer, zie 2uninief.
Vuft'llutefgunft, iv.; r.pumpe, iv. ; :raum, [ttremer = los, losjes].
= luchtlf meetkunde; -pomp; -ruim (damp- VUITO, or. —(e) it. —en, —e
ploert, minne
kring en met lucht gevulde ruimte).
kerel, armzalig persoon, laagdenkeud mensch,
ellendeling; bedelaar, schooier.
Sluft'llreinigung,
,xelfe,
=riitire, iv. =
luchtlireiniging (-zuivering); -reis; -pip (-buis). Vutivpacitiagatiutt'bu, Vunt'pa3itictgabatiV=
2uffriligenlIent3iinbang, tu. ; =friptitt, in.; btO = schooier.
:frOttiinbfurOt, iv. = luchtpiMontsteking, tum'Pen, fctiiti. (b.) = min behandelen; [een
-snede; -tering.
liederlijk leven leiden]; fidj nicbt t. taffen =
: fAirlit, to. ; g cliiff, f. = zich niet laten lompen, zich grootmoedig,
luchtilkolom; -laag; -schip.
royaal toonen.
414iff(f)Ort,
4r4f011, Vulnlocit,
Vitft'llWffer,
— = Pomp, vod, for, lap.
f. = luchtllschipper; -scheepvaart; -kasteel.
= voddenraapster.
Vunt'Penfrau,
Vuft'llPienetung, iv.; :Bringer,
,fprung, penqetb, f. = minne, loge prijs of som,
nt. = luchtlispiegeling: -springer; -sprong.
koopje, prikje. Vitinlpennefinbel, f. = ge= slag in de lucht.
peupel, gespuis, janhagel, rapalje.
Vuft'ftreicii,
handel in lompen; onbeduidende
=Wont,
V.Ufti II ftrie0,
= tianbet,
luchtlistreek; -stroom; -strooming.
zaak, zaak van niets. Vuntinniginbier,
=
voddenkoopman, handelaar in lompen.
't luchten, ventilatie.
—
Viirtling,
ellendeling, hand, schoft.
;berbii-ituung, iv.; OenOuttb, in.
Vuft'llberbirOtuitn,
iv. = lucht!1 verdichting; -verdunning; VuntVentrant,
= lorreboel, voddekraam ,
-meter.
tuig. Vurti'pettpaci, f. = gespuis, rapalje,
= verandering van lucht. janhagel.
Vuttluer4fet,
= luchttrekker, ventilator. Vunt'Oenilfacf,
Vuft'Oetier,
-faittinter, or. = voddenilzak; -raper.
= tocht.
Vufrpg,
£ug, m.: mit 2- nub Zrug = met leugen en Vunt'Pentiott, f.= gemeen, janhagel, gespuis.
bedrog; zie ook Wpm
= voddegoed.
Vunt'Pentuare,
meer van Lugano.
minne en geringe
Vitga'ner See
Vtuntierei', iv. —, —en
zaak, metigheid, bagatel, vodderij. tunt'pirtit,
—n = leugen; einen
ftrafen = iem. logenstraffen, einen bet
:•-•41 = in lompen gekleed, haveloos; ellendig,
3eiben = iem. heeten liegen.
schofterig; nietig, onbeduidend, ellendig ; vies.

tuna.
Vulta,
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= Luna. funa'rifr4 = lunair,
lunarisch; de maan betreffende. Vutta'riunt,
—(6), ..rien = lunarium. funcetifct) =
lunatiek: maanziek, grillig.
Vuttc# (spr.:
—(e)6, --c(6) = lunch:
tweede ontbijt.
Viinetle, tn. —, —en = lunette : half kringvormig venster; klein vestingwerk.
—, —It = long.
Vutege,

toiot.

lusthof. Vitft'baitt, nt. = bosschage, lustboschje. Vuft'4a10, T. = buitenverblijf, uitspanningsoord. T. = prieel,
koepel, paviljoen.
11041 = lustig, vroolijk, blijde, grappig, plezierig; [aangenaam, genoeglijk, lief, bevallig,
vroolijk; tuft* $erfon = grappenmaker; geneigd, begeerig]; lid) fiber einen macben =
zich vroolijk over iem. maken; Oruber t. =
vroolijke
klant, vroolijk Fransje; bah bin icb
Vun'genllaber,
briife,
,ent3iinbung,
tn. = longilader, -klier; -ontsteking.
= daar heb ik lust of zin in. Vultinfelt,
— = vroolijkheid, blijheid, plezier.
Vun'nenlIftiiget, in.; :trantiyit, In.; zfr4tuittb=
fitr4t, tn. = long vleugel ; -aandoening ; -tering. matter, m. = grappenmaker. Vufetager,
ituni neltlIfeuMe, it).; :tuberfet, tn. = long11- f. = plezierkamp. Viiieting, —(e)6, —e =
ziekte; -tuberkel.
wellusteling. Vuttintorb, m. = moord met
Vun'Rerer, m. —f, — = slenteraar, draaier, verkrachting. Vnitort, m. = plaats van vernietsdoener. ein itittenererfeüen fiibreit =
maak, uitspanning. Vitprreife, In. = plezierrondslenteren, den tijd met rondslenteren
reis.
doorbrengen. tun'aern, fcbin. (b.) slenteren, Vitftrin', in. --6 = lustrine, glanszijde.
[hunkeren. (naar), loeren (op)].
ituft'ritt, nt. = wandelrit, rijtoertje.
(e)t, —e
musch, mosch.]
[ViiIting,
Viti ftrum, f. —(t), ...re U. ..ren = lustrum.
—n = tuns, spie (an her Vttft'fr4iff, f. = plezierschip, jacht.
Viitefe,
Sagenacbfe).
f. = lustslot. Viiiti feurty, tn. = venerische
ziekte, [ziekelijke begeerte]. itufriplet, f. =
= lont; (lueibrn.) vossestaart.
Vitit'te, In. —,
lont ruiken.
blijspel; [vermaak]. t-.4tft'ipietbittter, in. =
pluim ; 2. riecben
blijspeldichter. Vufttuiithr4en,f. = bosschage,
f. =lontilgeweer,
Vun'tenlIffinte, In.;
-slot.
lustboschje. tuirtvanbetn, ictnn. (0.) = wan= wandelaar.
delen. tonfnuanbter,
— = ingewanden (van wild).
Vun'3e,
loep, vergrootglas.
— = Lutheraan. tittficra'.=
—n
m.
Vu'Pe,
fcbtn. (b.) (eine Zecte, einen Ccbteier,
nifc4, futty'rifri) = Luthersch. Vulfiertunt,
ben = oplichten, even opheffen, even
—(e)f = Lutherdom, Lutheranisme.
= dotje (voor kleine kinafnemen; [opheffen, opheuren, optillen].
Vittfdybetttet,
--, —11 = lupine, woltsboon.
deren). tuti fe4ett, fcbtn. (b.) = zuigen, slorpen,
VuOilte,
lepperen.
nt. — = lupus: vretende wolf (een
= waterachtige, slappe brankankerachtige ziekte).
2urter,
dewijn.
[Vurr4, m. (e)f, —e = pad(de)].
=
nt. —6,
Vuri tel, zie £orefei.
4zut'ti j, f. = Luik.
—, —nen =
Luikenaar.
Vujer, zie 2ofer.
Luiksche.
= Luzitanie.
Vufita'nien,
= loefzijde. fulYitiCir0 = te
tiifte = lust, ple(i)zier, vreugde, Vubjeite,
Viift,
loevert, in den wind.
genoegen, vermaak, genot, smaak , zin; feine
i. an ettu. babel/ iets prettig aangenaam Vitgation', In. —, —en = luxatie, verrekking,
verstuiking.
vinden; mit 2. unb 2febe = met grout genoegen; icb babe feine t1. bay = ik heb er litgentbiregifit = Luxemburgsch.
geen zin, geen lust in; icb babe grof3"e 2. et tuxuriW = luxurious: weelderig, verkwistend. Vu'v0, m. — = luxe, weelde, pracht.
ibm au fagen = ik heb veel trek ...; einem
au rho. inacben = maken, dat iem. plezier Vu'guCartitet, .-:ftetter, = weeldellartikel, -belasting.
in iets krijgt; 2iifte = plezier, genot, genie— =luzerne: klaverhooi, spurrie.
tingen; zinnelijke lusten.
Vimer ine,
Vuiti tiarteit, Iv. —, --en = vermakelijkheid, $2.1)ce'unt, 1. —(6), .. ceen = lyceum.
In.
=
Lydia.
amuzement, festiviteit; [genoegen, verge- Vtrbia,
= Ly-die. ftrbijdi = Lydisch.
noegdheid, aangenaamheid].
Virbien,
= lykopodium, wolfslief-tett, fcbtro. (b.) = begeeren verlangen: Vtifopo'biunt, f.
klauw.
ntirtj Iiiftet nadj = ik begeer, verlang naar;
ibn iiiftete 3tt fterben = hij verlangde te st.; VOturif, in. = Lykurgus. ligur'aifri) =
Lykurgisch.
[vermaken; micb Iiiftet einer Sac be = ik begeer
lymphatisch. ittympfrbriife,
iets; micb Iiiftet e = ik verlang 't; ina6 bein toin4,1im'tiffi)
= lympha,
lymphklier. VtitittiMe,
in.
wat je hart begeert; er tiiftet
(s:)er5 Iiiflet
lymphe, bloedwater, waterachtige stof in 't
nacb
hij begeert, verlangt naar].
lymphvaten.
itii'iter, in. --t, — = blister; luster, kroon; blued. toMinplygetafg, $1.
luuster (een stof).
ftin'iten, fcbtn. (b.) = lynchen, 't lynchrecht
(Am. volksrecht) uitoefenen. fetittiViufti3,
fcbtu. (b.) = verlangen, begeeren].
[I.
lynchrecht.
II. tit'itern = begeerig; wellustig, ontuchtig,
1. = Lyon. Vip.fiter, in. —6, — =
geil. Vii i fterit4eit, tn. = begeerigheid,
Lyonees.
verlangen, zinnelijke lust; ontuchtigheid,
= Tier.
geilheid.
Vtfra, In. —, 2bren
= lyrische poézie. ittyrifer, in. —6,
=
inivertuectenb = trek gevend, opwekkend.
lyricus, lyrisch dichter. firrifit = lyrisch.
Vuft'fat)rt, 111. = pleziertocht, uitstapje, toertje.
lyzol
(een
ontkiemings= loan, wandeling, wandelf. —(e)
itufroang,
middel).
pleziertitin, park,
dreef. Vuffnarten, in.
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9)Z, r. = M.
9R. (Mart, Vette).
9Riian i ber, tn. = Maeander; Grieksche versiering. miian'brifeti = maeandrisch: kronkelend, in elkaar gedraaid.

9Naar, -e plas, meer (nl. in den
krater van uitgebrande vulkanen in de Eifel).
9RaaL = Maas.
-(e)?,, -e = maat, scheepsonder9Raat,
officier.
= maatjesharing.
9Raatle0,4erina,
9Raccarrvni, =maccaroni.macearoltiftte
2erfe = maccaronische verzen: gemengde
verzen in verschillende talen.
9.naceboinien, f. Macedonia. 9Nacebo'nier,
- = Macedonier. rnacebo'niftt =
Macedonisch.
= Maecenas.
9Riicelt(a0,
= maak, bewerking; maakwerk,
9Ra'rfje,
maaksel, techniek; in ber ?Wade fein = in
de maak zijn; einen in bie
nehtnen =
iem. bewerken, trachten te vormen.
maAen, fchtn. (h.) = maken, doen; 6 einem
redjt at. = 't iem. naar den zin maken ; (ba?, sett)
opmaken ; (2icht) aanste k en ; (etter) aanleggen,
aanmaken; (Raffee, Zee) zetten; bcc" mac* .61316
Qtut dat zet kwaad bloed; jest mac* er unit =
nu meent hij 't ernstig; (grofie) &men m.
groote oogen opzetten ; bad mac* KtIpetit =
dat wekt den eetlust op, geeft trek; 2 unb
3 mac* 5 2 en 3 is 5; bc0 macbt 3ufammen
7 Vali= dat is samen 7 Mk.; tna tn. Sic? =
hoe vaart U? bc0 mac* nicW = dat hindert
niets; ich made mir nicIW bctrau?, = ik geef
er niets om; bad machte mit atteriei Oebanfen =
dat gaf mij allerlei te denken; ba?, macht mir
%net, hang
dat maakt mij angstig, bang;
einem nut
= iemand moed inboezemen,
ik
geven; ict made mir Sown um ihn
maak mij over hem bezorgd; machen Cie
fo, bad = zie 't zoo te schikken, dat..;
einen m. = 't (spel) van iem. winners; er
mac* ben Wlephifto = hij speelt voor M.; ein
xattten, eine aleife m. = examen, een reis
doen; tua?, ift au m. ? = wat te doen? To macht
er 6 framer = zoo doet hij nu altijd; ba ift
nicbt au at. = er is niets aan te doen; einem
reube, Zergnilgen iem. pleizier doen;
er mac* in V:t3olle = hij doet in wol; lvie macht
bie Rate? = hoe doet 't katje? late aunt Schwa=
ftliefer gentacht = voor tooneelspeler in de
wieg gelegd; Cie boch = maak toch voort;
Cie m. fehr fang = U hebt heel Lang werk;
Iaffen Cie mij nur at. = laat mij maar begaan; bie Sache macht fich = komt in orde;
macht fich = ..schikt nog al;
Lute geht'?
't weer wordt goed;
bad VBetter macht
bief6 Meth macht fich fehr gut = staat heel
goed; bie teirat lcirb lid) =-- 't huwelijk
komt tot stand; fich anheifchig at. = zich stark
maken (aannemen iets te doen); fict an einen
at. = zich tot iem. wenden of zich op iem.
werpen; fich an bie %theft tn. = aan 't werk
gaan; fidt auf ben Ueg
fich auf bie
auf bie Striim0e m. zich op weg begeven;
ftdj atO beat Staube, fich babon at, = zich uit
de voeten maken.

anaittenjr4aft, In. -, -en = kuiperij, intrige.
Dia'cOer, m. - = maker, knutselaar.

92alterfo1n, m. = maakloon.
9,1ar4iabet i fi (spr.: makki..), at. = Machiavelli. marbiabetti'ftiftt = machiavellistisch,
sluw politiek, geen middel ontziend.
--, -en = machinatie,
intrige.
do to = macht, vermogen,
-,
9)Zaitt,
geweld, machthebber, gezag; mit atter
=
met of uit alle macht; mit WI. = met geweld;
ba?, fteht nicht in meiner = dat is niet in,
mijn vermogen; bie tAtertiche V.= het vaderlijk gezag; bie hetuaffnete ,),11.= de gewapende
macht; auf eigener WI. = op eigen gezag;
bie brei Widchte = de drie mogendheden.
bevoegdheid, macht,
MacQt'befugniL fro.
wettig gezag. Dlac4t'bereicii, = sfeer,
machtgebied. 9)lactiretttfaitung, tn. = machtvertoon, ontplooiing van macht.
to. = volheid van macht. 9)/acbt'aeber, m. =
lastgever, volmachtgever. 9Raciit'nebot, f. =
hoogste gebod, willekeurig bevel. 9)lactjt'44.-:
ber, nt. = machthebber, machthebbende.
machtig, krachtig, stork, geweldig,
groot, omvangrijk, kolossaal; ether Sprache tn.
fein = eon taal meester zijn; be y 91iiuber
tberben = den roover meester wormen.
[ittarirtigen, fchto. (h.) = machtigen.]
tigreit, ht. - = breedte, dikte, omvang.
machtig(lijk)]. raackt'fo =--[Mar4linfitt
machteloos. 9Rari5tiofinfelt,
- = machteloosheid, onmacht.
m.
=
machtspreuk
; eitt tier:
9Raitt'fprucip,
= eon cloodcloener.
nichtenber
= (politieke) macht. Tlac4v,
Witting,
almacht, soevereine
bolltommenbeit,
= op eigen gezag.
macht; atO eigener
1.
=
machtwoord.
Mac4t'itiort,
9Nacirtuerf, I. =maaksel, geknutsel, knoeiwerk.
Tlaclintoib, tn. -e = mackintosh,
waterdichte stot of mantel.
9Rabam', to. -, -en; 9)1aba'ate, to.
-, -it = mevrouw.
meisje, dionstmeisje;
MitVriien,
V. far att6 = meid alleen. 9)Iiib'cryner:
= meisjesopvoeding. ittaVetjen:
3teinnta,
ilaft = meisjesachtig; bedeesd. 9)Iiintjen=
4aftiafeit, to. - = meisjesachtigheid.
rbeitraub, tn. = schaking, ontvoering, maagdenroof. 9Riibli)ertriiitber, at. = schaker.
meisjegschool.
Aniibiltentatute, tr.
= made, mijt, wormpje.
9Ra'be, to. --,
9.nabei'ra, zie 9Jlabera.
- = meisje.
9fliebet,
= Madera (ed.). 9nabe'ra,
9Nabera,
anabe'raiveitt, m. = madera.
ma'bia = vol maken, wormen.
anabottlta, tn. - bonnen = Madonna.
9nabrib', f. = Madrid. anabri'ber, nt.
- = bewoner van Madrid.
= madrigaal, kleine
fflabrinat', f. -(e)?,,
herderzang.
-?, if. .. flit = maestro:
9Raeftro, at.
meester (groot componist).
= mafia (geheime
9Raffia, 9Ra'fia,
misdadigersbond op Sicilia).

Maciiination',

9)/amin.
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Magagw, 1. —(eA —e --= magazijn, depot,
winkel; laadruimte (int $oftivagen). Maga:
3inier' (spr.: ..n-jee), 1Jiaga3in'berto after,
magazijnmeester.
meid, dienstmeid,
Magi),
—, 91?-iigbe
-bode, -maagd.
= Magdalena;
Tiagbate'na, Tiagbafe'ne,
boetedoenster, boetvaardige.
Tittg'beburg, f. = Maagdenburg. innate:
burgift4 = Maagdenburgsch.
Tiiig'beberberge, iv. = thuis voor dienst= meidenkamer,
meisjes. Ting'beitube,
dienstbodenkamer. Magblein, f.
—
meisje.

= straat van
MagethaetWftraty,
Magelhaens.
maag;
9na'aen, in. - 0, -- (cruel? Migett)
bad tiegt itn
dat ligt zwaar in de maag;
od. er tient min int
icb babe ibn int
=
ik kan hem niet uitstaan; itt bab' int 931. =
ik ben 't zat; einem bungrigen ift nit*
gut 13rebigen = praatjes vullen geen gaatjes.
Witt'genbcfcbluerbe, in. = last van de maag.
bitter,
,brentten, 1.; :batten,
f. = maaglibitter; - zuur; - drukking.
Ma igenlIeliKer, f.; :effen3, iv.; :fieber, f. =
maagilelixer, - essens; - koorts.
Tia'gettilgegenb, :fratapf, nt.; ft•anfinit,
in. = maagilstreek, -kramp; -ziekte (-lijden,
-kwaal).
Tia'genjrekt,
:teiben, 1.; :Oftafter, 1. =
maag kanker; - kwaal; - pleister.
111. =
9Jia'gen110111e,
:puther, f.;
maagilpil; - poeder; - prikkeling.
:10ner3ett, $(.;
Ma'aenilfaft, nt.; :fame,
,froitiaro,
= maagilsap; -zuur; -pijn;
-zwakte.
nta'genftiirtenb = maagversterkend.
Ticegenifitiirfung, in.; :tropfett, 43t. = maag11(ver)sterking, -druppels.
ma'ger = mager, schraal, dun, nietig, onbeduidend; ivie eine ,o1:Ifenitange, ieie eine
ScWnber, lvie ein Stud ,)ota = als een talhout,
als een stuk hout. Tia'gerteit,
= magerheid, schraalheid, onbeduidendheid, nietigheid.
maggi: een soepspecerij.
f.
= magie: tooverkunst. Tia':
Tingle',
magier: Oostersch wijze.
—
gier, m.
= magicus, wijze, tooTicti gifer, rtt. --o,
venaar. incrgifit = magisch: tooverachtig.
Magi'lter, — = magister: meester.
Tiagiftrat', at. —(e)O, --e = magistraat:
stedelijke overheid, college van Burgemeester
en Wethouders, gemeenteraad. TiagiftraW:
lid van 't college van B. en
mitglieb, f.
W., gemeenteraadslid. Magiftraturi, iv. —,
—en = magistratuur: overheidsambt.
Magnat', at. —en, —en = magnaat: (Hongaarsch, Poolsch) edelman.
Magnetics, ie. — = magnezia: bitteraarde,
talkaarde. ntagnefiatinitig = magneziahoudend. 9.nagitetit', —(e)n, —e = magneziet:
= magnezium.
talkspaat. anagneflunt, f.
= magneet. Ting:
Magnet', at. —(e)6
net'elfen, f. = magneetijzer. Magnetseifen:
magneetijzersteen, natuurlijke
at.
magneet. ntagnetifit = magnetisch. Tlag:
—e = magnetizeur.
netifettr', tn.
(b.) = magnetizeeren.
magnetifie'ren,
= magnetisme.
9JiannetWit0,
:Witt, tn. = magneetilMaanet'ilnabel,
naald; - steen.
Magnetometer, f. (od. in.) = magnetometer.

Magnificetta', in. — = magnificentie, rector
(van een universiteit). Magni'fictO, m. —,
fici = rector magnificus.
—a = magnolia, tulpeboom.
Tingnoi tie, le.
= maanzaad.]
[Maglante, M.
Tiagitars (spr.: madzjaar), tit. --en v.
—en = Magyaar: Hongaar.
mahonie.
Tlatiago sni, —
f. mahoniellat.;
TlabagoItill
boom; -bout.
—, —en = 't gemaaide, wat geMat)b,
maaid wordt, hooiland, 't maaien, zwade,
streek,
zie
maaimachine. matben,
Tini fietnalcOine,
ROW. (tj.)
maaien.
at.
=
maaier. TIFebertobn, tit. maailoon.
3eit, iv. = maaitijd.
= maal, gast1. - (e)?,, - e
maal, maaltijd.
ma 'ten, nor. (b.) (ict titabfe, atabtte, gentab,
ten) = malen; leer perft fonunt, mabtt suerft =
wie eerst komt, eerst maalt. Ticti*gang,
molensteenen; loop van den molen.
maalgeld, -loon. NOV:
Tiabt'getb,
molengoot, -beck.
gerinne, f.
ntiWItrO, zie, attatiibticb.
Tiabilnettt, at. = molenaarsknecht. Mai*:
=_maalloon. anatitintii4le,
metw, in.
korenmolen. [9.natWfstall, bruidsgift,
bruidschat.] Matit'ltatt, :ftiitte, iv. = yolksvergaderplaats, rechtplaats. WinOtiftener,
belasting op 't gemaal.
Tiaftflltront, :3nint, iv. =
maalllstroom; -tand; -tijd; gefegente Vabt=
6eit! = eet smakelijk! of wel bekome 't u!
of goeden dag! inof(i)t Tinftraelt! = morgen
brengen.
matjn'tiar = invorderbaar. ThAtt'brief, m. =
maanbrief.
manen.
Millyne,
--,
ntalynen, ittie. (b.) = manen (nut ettu. = om
lets); einen alt ettu. at. = iem. aan lets doen
denken, herinneren; einen 5u chi). m. =
tot lets aanmanen; [einen einer Sacbe tn.].
Tiairtter, at. = maner, aanmanen.
Tialynung, ie. --, —en = maning, aanmaming, waarschuwing, herinnering.
Tialionteb, :ie 9ilutjatttttteb.
—e = nachtmerrie.
Maim at.
Mairre, zie allur(e).
--n = [merrie], knol; lieI. Tliiirre, iv.
derlijk vrouwspersoon.
II. MOW, in. —n, —n = Moravier.
f. = Moravia.
= Moravisch.
koude schotel, poespas.
T2ii4rle, iv. —
-- u. —(e)?,, —e(n) = Mei, bloei,
bloeitijd, lente. Tintibannt, in. = meiboom,
meibloempje,
bark.
lelietje der dalen. Tlais bolufe, iv. —n = meidrank. Mailintter, iv. = meiboter, grasboter.
Tlaib, iv. — = maagd, jonge dochter, meisje.
9Jial'benWeec4 (spr. meedenspietsj), at. —0,
= maidenspeech, eerste redevoering.
—n od.
Mali e, iv.
—n, —n = meitak,
meigroen, jonge berkenstam. [ntal'ett, fcbiv.
(tj.) = Mei zijn, bloeien; tot Mei maker].
f. = meiklokje. Tiefetb,
1. = meiveld.
in. = elft.
=
giOctcOen, 1. = meiklokje. Mattnfer,
meikever. Tiallatftten, f. = jong katje.
Mattattb, f. = Milaan.
m.
— = Milanees. Tiallanber, nteliinbiff0 =
Milaneesch.

Maiinft.
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teflatiltuft, iv.; :monat,
=
-maand.
Main, m. —(e) = Main.
lain, f. = Mainz. Tlain'3er,
Mainzer.
mais, turksche tarwe.
— —6
Ma14,
Matirty00arat, m. = mouttoestel, mengtoestel. Matirly, tn. = spoeling, met
warm water doortrokken mout. ntaijetien,
fcbto. (b.) = (mout) verdunnen. MailiAltetter,
= moutbelasting.
Tia141e11), f. = maisveld. WIttWrebter, m. =
maisrepelaar.
meidrank.
Mati tranf, tn.
= maizena.
Matv'tta, f.
onateftiit', iv. —, —en = majesteit. majeftiii:
tifrft = majestueus, koninklijk, vorstelijk,
-heerlijk.
WittieftiitOsbefelbigung, iv., :berbrerten, 1. =
majesteitsschennis. MajeftiiWberbreciier,
m. = iem. die schuldig is aan majesteitsschennis.
= majolika.
Maiolita, iv. —, ten u.
—e = majoor.
Major', m.
Majoran, m. —(eA —e = mariolein, een plant.
Matorat', f. —e = majoraat (zooveel
als eerstgeboorterecht); goed, dat den oudste
toevalt.
:ben, nt. =majoraatsllMajoraWlerbe,
erfgenaam; -heer.
— = majordomus,
1atorbo'm10,
huismeier.
majorenn' = meerderjarig. Matorennitatr,
= meerderjarigheid.
—, —en = majoriteit, meerderheid van
stemmen.
tUlajor'fa, 1. — Majorka. 9)Iajorfa'ner, m.
= Majorkaan.
Mator4'rann, m. = majoorsrang.
= majoorsplaats.
ftelle,
Majunel, tn. —, —n = hoofdletter, kapitale
letter.
Mati abatn, nt. —(e) = macadam. matabanti:
fieren, fd)in. (tj.) = macadamizeeren.
--n = makame: berijmde
Marcente,
prozavertelling.
m. = vlek, smet, schandvlek.
Miifelet', iv. —, —en = vitterij, vitzucht.
ntalello6 = smetloos, zonder smet, vlekkeloos, onberispelijk. Tialettofigteit, Yu. -smetteloosheid, vlekkeloosheid, reinheid.
feln, fci-n. (ti.) = aanmerken, vitten, kritizeeren; makelaar zijn.
= maki: halfaap.
Malt, en.
to artabiVer,— = Maccabeeer.
2C.,
zie
'anaccaroni 2c.
agariarolti
— = makelaar.
Meier, Matler, nt.
Wiiirier gi allf, W. ; =getiii 4 r, to. ; 'n e i rt) a f t, f.;
ztoipt, m. = makelaarqbank, -loon (provizie, courtage); -zaak; -loon.
—n = makreel.
Mairele,
makrokosmos: het
MairoroWnto, m. —
heelal.
—n = makroon : een gebak,
Marro'ne,
koekje.
— = misdruk. WInfutatur':
Malutaturs ,
onbruikbaar vel of blad
bonen, m.
—e u. Mater = vlek, teeken,
I. Mal, f.
moedervlek, merk, merkteeken, herkenningsteeken, gedenkteeken; bed O-rab6
= bat
voet bij stuk!
Orabmat; B'uf3 helm ?Nate!
II. Mat, f. —(eA —e = maal, keer; ein
ither bad anbre
keer op keer; au berfc*,

9Nat3friicre.

benen Veen = Eau of tern Veen] = herhaaldelijk; mit einem Mate opeens (zie ooh:
attemat, emit anbermat, bi6mat, breimat, emit=
mat, erftemat, feininat, mandmat).
mat = eens, ereis.
matabai rifri) = Malabaarsch.
—e = malachiet; een
Tla1ar4it', nt.
groen gesteente.
= malaga.
Mai lanctivein,
Matai'e, nt. —n, —n = Maleier. anataiiitt,
—nett = Maleische. matailfr4 =
Maleisch.
— = malaria: moeraskoorts.
Diata'ria,
Mataitie, zie Mataie.
= Maaltje, Malia, Amalia.
9,Ylat'r4en,
[inalebel'ett, zie berma[ebeien].
Malebi'bett, tat. = Malediven.
Matefitant', m. —en, —en = boosdoener,
misdadiger. 9)lateff3lert, nt. = slechte kerel,
beroerde kerel,
tna'ten, 1Miv. (I).) = schilderen, kleuren,
tatoeeeren, afschilderen; fir1j m.= zich
afteekenen; mit gematten Gangen = met geblankette wangen; iM mate bir etina ik
fluit je wat, ik zou je danken; man fort ben
Zeufet ntdjt an bie Vanb nt. = men moet den
duivel Diet oproepen of praat je van den
duivel, dan trap je hem op z'n staart.
= schilder. Diceterafa:
bottle, iv. = schildersacademie. Tlateret,
in. —, —en schilderkunst; schildering,
schilderij, schilderstuk. alta'terfirttiO, in.
= tijn geschildersvernis. Analernotb,
wreven bladgoud. rntalerifcrj= schilderachtig.
= schilderskrijt. %teeter:
Malerfreibe,
funit, in. = schilderkunst.
= schildersjiana i1erille4rting, m.; =pinfei,
leerling; -kwast.
palet. anaiterft*tie,
Tialerfriyibe,
= schilderschool. Ma'terfilber, f. = fijngewreven zilver. Male-011)d, = schildersstok.
=
–e
Mat4ettri (spr.: malenr),
malheur, ongeluk.
—, —n = malice;
Mali ce (spr.: maliesse),
boosaardigheid, kwaadaardigheid.
=
malicieus : boosaardig, k-waadaardig.
=
bovenste
laag
van
de
Thant, m.
juraformatie.
Mati faute, hi. = grenszuil, -paal.
=
m. gedenksteen. Marter, nt. 11.1.
(een korenmaat, ruim een) mud; (een hout= vaamhout.
maat) vaam. 9,1a1'terbot3,
in mudden of in va(tj.)
matlern,
mudzak.
men afmeten. Diat'terfad, m.
— = Maltees; Maltezer
TIctttejer,
ridder.
=
:ritter,
Mattejerlifren3, f.; :orben,
Maltezerilkruis; -orde: -ridder.
matte'fifcb = Malteesch.
(1).) = maltraiteeren:
mattriitie'ren,
mishandelen.
= malvezij.
Wialbailer (4 ittieit). nt.
—it = maluwe, malve. mat',
Marie,
bettartig = maluwachtig, malveachtig.
= mout; zie ook
f.
Tlat3lbier, f.; :boben, ; =bottic4, at.;
,barre, in. = moutilbier; -colder; -kuip; -eest.
Tlat'3eiMen, = kenteeken, merkteeken.
= mouten.
mat'3en, mitit'3en,
mouter.
Tlat'3er, Tlitl i 3er, In.
Mat3'egtraft, lit. = moutextract.
roerstok.
frfirie,
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moutilMaf3llinii4fe, iv.; :fMaufef,
molen; -schop.
Ma13'fc4rot, 1. = geeest mout. TZMAiftener,
= moutbelasting. Ma13 itenne, tn. = mou= spoeling.
terij. Maf3i triitier,
Mama', in. = mama.
Mamefutf', in. —en, —en = mameluk.
= mammon: aardsche
Maminton, m.
rijkdom. Mant intonbierter, m. = vereerder,
slaaf van den mammon.
= mammoeth.
—e
Mant'mut, 1.
= mamzel,
Ma-tufa', tn. —, —en u.
(me)juffrouw.
I. man — men; je; man faun nie Iniffen, tuct
einem baffieren Cann, = men (je) kan nooit
weten, wat je overkomen kan.
II. [man (norbb.) = maar].
—n = maenade, bacchante.
Tlititai be,
itt anco menig; nt. einer = menigeen;
en. tiehO 9Jtat = menig keer. ntartirii er
(matt*, martche = menig, menigeen;
ntanche =vele, verscheidene; manche fagen=
velen (vele menschen) zeggen; Wenn mancher
Vann Inithte, tiler mancher Vann War, fo tate
waif mancher Vann manchem mehr ehr = als
men elkaar maar beter kende, zou men
elkaar meer waardeeren. manittertei = velerlei, verschillend, allerlei, velerlei zaken.
Mancfreifter (spr.: mansjester) =
manchester, katoenfluweel. Mantn*IterOartei, iv., Marttfir4eiftertum, f. = Manchesterpartij, -school: vrij handelspartij, -school.
man itintat
menigmaal.
= deficit, te kort.
Manic°, f.
in.
—en, —en = mandant, manMarthanti,
dator : volmachtgever, principaal.
—(e) v. —en, —e(n) = ManManbarini,
darijn: hooggeplaatst Chineesch ambtenaar.
—n = mandarijn(tje):
Manbarline,
kleine sinaasappel.
= mandaat: opdracht.
f.
(e), —e = mandatair:
Martbatari, m.
gevolmachtigde, lasthebber.
—n = mand].
[Manibe, iv.
I. Tlartibet, Yu.
—n = 15 stuks, snees;
3 M. tier.
II. Man'bet, —n = (vrucht en klier)
amandel, mangel. Man ibefartin = amandelachtig.
Manibeillbanm,
:Wiite, iv.; :brei, nt. =
amandelilboom; -bloesem; -pap (-melk).
= amandelllMarti befilbreael, W.; :trot,
krakeling: -brood.
manibeffOrmin = amandelvormig.
:fleie, tn. = amandelllpit
Man'betlifern,
(-steen); -zemelen (-poeder).
= blauwe kraai.
Manibelfrii4e,
Man'bellifurtyn, nt.; :ntifr4, tn.; =Of, f. =
amandellikoek, -melk; -olie.
=
Man'beflifeife, in.; =teig, m.; :torte,
amandelll zeep; -deeg (-pas); -taart.
manibelaceife = bij vijftientallen, sneesgewijze.
—n = mandoline.
Manboliirte,
= mandragore,
Martbrago ira, in. —,
alruin-, tooverwortel.
Martbritr, m. —(e) , —e = mandril, boschduivel.
Tian'bfcfm, f. — = Mantsjoetaal. Martibfrfm,
$1. = Mantsjoes. TlattbfAttrer, bie = Mantsjoerije.
Maneige (spr.: maneezje), tn.
—n =
manege.
Mallen, V.= schimmen (van de overledenen).

Manua.

[mang = (norbb.) onder, tusschen.]
Mangan' 1. —(e) = mangaan. Mangan':
= mangaanzuur.
fiture,
—n = mangel, kalander.
Marti net°, in.
Mart inetififirett, 1.; :41313, f. =
plank; -rol.
Martinet, in. —d, Manger = gebrek, gemis,
behoefte, schaarschte, nood, ondeugd, gebrekkigheid, onvolkomenheid; auk Vanget an
eerfseugen = uit, door gebrek aan ..; [Vanget
niit Gen..] man'neffrei = vrij van gebreken.
maninett)aft gebrekkig, onvolmaakt, onvolledig, verkeerd. Manineffiaftinfeit, tn. —,
—en = gebrekkigheid, onvolmaaktheid, onvolledigheid, ondeugdelijkheid.
manigefn, fchtn. (4.) = ontbreken, falen,
mangelen; [ich manacle einer Sat*, ntir man=
gett ether S. = ik heb, lijd gebrek aan iets,
ik ontbeer, mis iets] • bc0 Oetb mangett mir,
ed mangett mir an Oelb = ik heb gebrek aan
geld, 't ontbreekt me aan geld. mani neW =
uit gebrek aan.
manigetOrt, icbiv. (b.) = mangelen.
Manglutter, f. = mengvoer. Wiattn inut, I. =
metaalmengsel. Mann iforn, f. = mengkoren.
Marriott', m. —(e) = beet, biet.
— Manicheeer, schuldMartirNi i er, m.
eischer, woekeraar.
—(e)n = manie.
Marcie',
—, —en = manier, wijze, trant,
Manier',
goede manier; mit guter Wt. = netjes, be= dat is geen manier
hoorlijk ; t::0 ift feine
van doen, geen gebruik. manieriert' gemaniereerd, gekunsteld, gemaakt, onnatuurlijk.
martierlic4 = netjes, beleefd, wellevend,
beschaafd. in. — = beleefdheld, wellevendheid, beschaafdheid, goede
manieren.
—e = manifest: publieke
Manifefti, 1.
verklaring, bekendmaking. Manifeftation',
—, —en = manifestatie : openbaring, blootlegging. ManifettatiorWeib, m. = manifestatie-eed; eed, dat niets verduisterd is.
ittanifefitie'rett, (lb.) = manifesteeren:
in 't openbaar een verklaring afleggen.
1. = Manilla. Manila,
—, —d;
Manilacigarre, in. = manilla(sigaar).
nilafranf, m. = manillahennep.
— = manipulus: handvol,
Martiipet, m.
afdeeling. —, —en =
manipulate: handgreep, behandeling. manic
Onfie'ren, fchtn. (h.) = manipuleeren : behandelen, te werk gaan.
manfie'ren, fcbin. (b.) = mankeeren. Manifo,
zie 9Jlanco.
—(e)t, lwtanner = man, echtgenoot;
Mann,
foniet auf od. fur hen V. = zooveel per man,
per hoofd; feinen finben od. an hen red)ten
Wt. foramen = zijn man vinden, iem. vinden
die tegen ons is opgewassen; an hen unrechten
fontinen = aan 't verkeerde kantoor komen; er ift nicbt her 97t. bap = hij is er de
man niet naar; Vann gertug = mans genoeg;
Wenn Rat an hen fit. fommt (od. geht) = als
de nood aan den man komt; lair ftehen atte
ffir einen 931. = wij staan alien voor elkaar
in; er fterft feinen = hij staat zijn man;
fethft ift her V. = steun op u zelf alleen;
ein fort = een man een man, een
ein
woord een woord; bier V. hod) = vier geleVannen) = leenman,
deren diep;
vazal, krijgsman.
= manna.
— od. 1,
Manna,
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mannliar = manbaar, huwbaar, rijp, volwassen. Manttliarreit, — = manbaarheid,
huwbaarheid. Miintt'Men, f. —6, — = mannetje, ventje, kereltje; madden Plithnerchen
madden) = opzitten (op de achterpooten),
gekke gebaren, grimassen maken.
Man'nerlktor,
=nefannbereht, in. =
mannen koor ; -zangvereeniging.
Mattineatter, mannelijke leeftijd.
Man'nearaft, iv. = mannelijke kracht,
wilskracht, energie. 9,1an'tteftiort, f. =
mannenwoord, woord van eerlijk man. Man':
neftiirbe, tv. = mannelijke waardigheid.
mannt baft= manhaftig, manmoedig, dapper,
kloek. Mann'4aftigfeit, iv. — manhaftigheld, moed, dapperheid, kloekheid. Mann',
twit, iv. — = manhaftigheid; mannelijkheid;
[mannelijke leeftijd].
ntan'nigfark :fattin = menigvuldig,-voudig,
veelvuldig, -voudig, verschillend, onderscheiden. Mani nigfattiafeit, tv. — = menigvuldigheid, verscheidenheid. rittatritiatirli =
iedereend
[.9Mitettitt, iv. —, --nett = mannin, vrouw.]
ittiitettifc4 = mannelijk, manachtig. Mame,
lain, f.
— = mannetje. ittituttlitt =
mannelijk. Mann i firVeit,
= mannelijkheid.
9Nann'ti*rildi3Or, f. = Mannlicher geweer.
MantO'bilb, f. = man, kerel, vent.
—en = manschappen,
Mann'fMaft,
bemanning. ntantWbicr = mansdik, zoo dik
= erfgenaam
als een man. Mannierfie,
van een mannelijk leen.
ManniVigefir4t, f.; zbanb,
=kttbfrtuf),
= mansligezicht, -hand; -handin.; =.4einb,
schoen; -hemd.
manic '4olt = manshoog.
In.; ,ffeth, T. =
Tlant011104e,
mansilhoogte; -hoed; -kleed.
Mannntofter, 1. = manneklooster.
=name, in.;
MannCiange, tn.; =teute,
=Perfon, iv. = mansillengte, -lui; -naam;
-persoon.
= mannenplicht, manneMantWpftic4t,
lijke plicht.
MannCrod, nt.; =10.ti), in. = manslIjas,
-schoen.
mannelijke stam.
MantWftamnt,
TlaittO'ftlittitte, iv. = mannenstem.
manziek.
Manntvtoltheit,
iv. = manstoll =
woede, manziekte.
mansilkleeMantO'lltraitt, iv.; =bolt
din g ; -yolk.
— = kruisdistel; ook: manMantWtren,
nentrouw.
MantW3uMt, iv. = krijgstucht, discipline.
- manwijf.
Mattnifoelb,
Manometer, tn. od. f. —6, = manometer.
Matt 'bar, f. —6, — = maneuver. manii=
brie'rett, fcbiro. (b.) = maneuvreeren.
—n = dak-, zolderkamer.
Manfar'be, iv.
zie Vantfcb 2C.
Manfit
Manfrbefter, zie 9ilanchefter.
ManfAeti te, iv. —, —n = manchet; er hat
Vanichetten = hij is bang. Manfitetiten:
baiter, m. = een Boer, die den fijnen beer
wil spelen. Manfitatenfietier, 1. = angst,
vrees. anattfitatenfttoPf, manchetknoop.
Mantel, m. —6, Manta = mantel (kleedingstuk en rond oppervl. van een kegel); ben 01.
nadj hem Vinbe hangen ocl. brehen, ben V,
•

—,

Marineutinifterium.

auf beiben WcVefn tragert = de huik naar den
wind hangen. 9J1iin s teiMett, T. — = manteltje; ether Sacbe ein V. unthithgen = iets
bewimpelen, vergoelijken, een Blimp aan iets
geven. Mattletbreber, nt. = onbetrouwbaar
persoon, weerhaan. Matetetfatt, nt. = mantelzak. Man'tettraaer, in. = onbetrouwbaar
persoon, weerhaan.
= mantica, mantiek: waar.9,flatt'tif, iv.
zeggingskunst.
= mantille.
Mantilite, iv. —,
Mantiffe, iv. —, —n = mantisse: decimalen
bij de logarithinen.
Man(t)fit, nt. —e6 = morsboel, geploeter.
man(t)'fcrien, fcbin. (h.) = plassen, ploeteren;
door elkaar ploeteren. Mantfiterei', iv. —,
en = geploeter, geplas.
Man'tna, 1. = Mantua. Mantna'ner, in.
—6, — = Mantuaan. mantita ittifri) = Mantuaansch.
Manual', —(e)6, —e = manuaal: handboek,
dagregister; toetsblad.
Manufattur', tn. —, —en = manufactuur:
fabriek, weverij. Manufafturift s, tn. —en,
= manufacturist, manufacturier : fabrikant. Manufatturluare, ix). = manufacturen.
Manuffript', f. e = manuscript:
handschrift, copy.
Map'pe, iv. —, = map, portefeuille,
schooltasch. [mapPie'rett, fchiv. (h.) = een
landkaart ontwerpen.]
— = tijding, mare.
Mar,
Tlartibu', nt. —(6), —6 = marabout: een
soort ooievaar in India.
9.)lara&bi'no (spr.: ..skino),
—(6), —6 =
maraskijn.
— marasmus: verval van
Ttara'IntO,
krachten.
— = (marmeren)
Mar'bet, 9mirtiet, in.
knikker.
sprookje, vertelsel,
MiirAen, f. —6, —
= sprookjesboek.
praatje. Miirltenbuct,
sprookjesachtig.
marAentiaft
= sprookjeswereld.
theft,
MarcOefe (spr.: markeze), in. —(n), —n =
marchese, markies.
Mar'clO, tn. =Markus; ftattgefiunt 97tarci=
Ev. van Markus.
-- marten
Mar'ber,
= marterlival
Mar'berIlfaite, to . ; :felt,
(-knip); -vel (-bout).
--, —n = mare, tijding.
Mare,
= morel.
—,
Marelle,
Maremi nten, 43f. = maremmen: moerassige
kuststreek.
= Margareta.
Maraarete,
Margartne, tv. = margarine.
Maraina'tiett, V. = marginalien: kantteekeningen.
TOInvi'a, tn. = Maria, Marie. Marianne, to. =
Marianne. Marie, = Marie. MarteMett,
T. = Marietje, Mietje.
slnari'enbab, f. = bain-marie: heet-waterbad.
f.; :bienft, =feft, 1. =
Mariallbeeld; -dienst; -Boodschap (25 Maart).
.MarVettataL f. = Mariaglas, spiegelsteen.
Martettatiiddyn, f. = klokje, campanule.
9narrentircrie, Iv. = Mariakerk.
= marine, zeemacht,
—,
Marline,
= zeezeewezen, vloot. Mari'nentater,
schilder.
Mari'nelltnittifter, nt.; milnifferfunt, T.
minister van marine; ministerie v. m.
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Telarl'iteoffi3ier, m. = marine-officier. twa:
rtittefothat, m. = marine-, zeesoldaat,
marinier. Tlari'neivefen, 1. = marinewezen,
marine.
(b.) = marineeren.
ittarittieren,
Tlarionerte, tn. —, = marionette. Mari:
ottertettflitet, :Waft; f. = marionettentheater.
merg; kern, pit, kracht, 't beste
I. Tlart, f.
van iets; bc0 bringt burdj
unb rein =
door merg en been; miibe 9/1. =
doodmoe; bid fns innerfte Ot. = tot in merg
en been; burc Ut. unb &ben = door lichaam
en ziel; bad
eirt 2.anbe augaugen =
een land uitmergelen.
II. Mart, in. —, —en = mark, grens, grensgebied, gemeentegrond; bie
= Brandenburg.
—, —en = 't mark (gewicht
III. Mart
voor edele metalen); de mark (geldstuk).
= merk(teeken), (post-,
Marle, tu. —,
plak)zegel, penning, kaartje, loodje, fiche,
merk of soort.
— = Marker (bewoner van
Marley, m.
de Mark).
marCerfc4iitterub = hartverscheurend, diep
schokkend.
Martetettiber, = marketenter,
zoetelaar. Tlarteten'beritt, Yu. = marketentster. anartetenberel', hi. — = beroep
van marketent(st)er, cantine.
Martneretttinfeit, tn. = grens-, voorstedenrecht.
Tiarrigettifitt, I.; ::nraf, in. = markligewicht; -graaf.
— = wijn uit het
Marrgrafter, m.
markgraafschap Baden. ntart'graftic0 = markmarkgraafgrafelijk. anarVaraffitaft, Yu.
schap.
ittaritirbt = mergachtig.
(b.) = merken, teekenen,
martie'rett,
kenbaar maken.
ntarlig = mergachtig, vol merg; pittig,
kernachtig, krachtig.
markieze, zonnescherm.
Marfije, tn. —,
f. ; =trtortjett, in. = mergrballetje; -been (-pijp).
TlarloOrmtiter, in. = (een wijnsoort) Markobrunner.
—c = (een vogel) meernt.
kol, meerkolf.
MarfontanItett, $t. = Markomannen.
—e = marqueur.
TlarfOr' nt.
Tlartiorbflung, in. = reglement voor bosschen
en velden. Tlarrfsteibe, tn. = grensscheiding
(tusschen mijnvelden). TlartifrOcibefuttft,
= landmeterskunst (in 't bijzonder voor
mijnen). Tlari'Neiber, in. = landmeter,
grensbepaler (in mijnen). antrafti4eibititg,
landmeting, markverdeeling.
ftein, tn. = mark-, grenssteen. Tlarrftild,
f. = markstuk.
Math, --(e), Mirfte = markt; marktvlek; au Varfte gebett = ter markt gaan; auf
ben DI. bringen = ter markt brengen; feine
.taut au nartte tragen= zijn huid, zijn leven
wagen; teenn T1. ift muff man faufen = men
moet 't ijzer smeden, als 't beet is.
9)larftliauer, tn.; :berictjt, m.; =butte,
=
marktboer; -bericht; -kraam.
mart'ten, fcbin. (b.) = markten, ver- en inkoopen ; dingen, afdingen; an eat). in. = vitten.
9Narft'llftecten, :frau, to. = marktrvlek;
-vrouw.

Markti.

= vrijheid om markt te
Tlarft'freit)eit,
houden.
Marit'friebe, = openbare veiligheid gedurende de markt. Tlarft'aiittger, nt. =
kramer, marktgangeraitarrt' giingiger 43rei=
marktprijs. Marft'aelb, f. = marktgeld; geld
om inkoopen te doen. Tiarft s gefitiift, f. =
handel, koop. 9)lartOalle, tn. = hal, koophal.
[9)larftlytfer, m. = marktknecht, bediended
Martt' fort',
m.
zietzte, 4M.;
-lui (-bezoekers); -meester.
=
Marft'llorbmtitg, to. ; =010, 111. ; =Prei,
markt Ilreglement; -plein (-plaats); -prijs.
Marftlrer4t, f. ;
; :Nreier, nt.;
:frijrcierei, = marktilrecht (-geld); -schip
(-schuit); -schreeuwer (pother, snoever); -geschreeuw.
ittarttir4reierifdj= marktschreeuwerig, kwakzalverachtig.
f. ;
:berfe0r,
anarft'lltaa,
= marktildag; -verkeer; -vrouw;
:pact,
-ceel (-briefje).
—, —en = grensbepaling, afTtarlutta,
bakening, grens, grensgebied.
Tlar'ntaranteer, f. = zee van Marmora.
= (marmeren) knikker,
m.
marmel.
—n = marmelade, vruchMarmeta'be,
tenmoes, jam, gelei.
= marmer, marmersteen.
Marntetjteitt,
= marmer.
tWar'utor,
=
:arbeit, ID.; :art,
Mar'Inorllaber,
marmerjjader; -werk; -soort.
mar'utorartig = marmerachtig.
gemarmerde band (van
Marintorbattb, f.
een boek). Marlttorbitb, f. - marmeren
beeld. Tlar'morbtoci, m. = blok marmer.
Tlarmor'llbrec4er, in. ; :britst, at. = marmer II bewerk er ; -groeve.
Mar'inar4httrier, tn. = handelaar in marmer.
mar'mortiart = hard als marmer, marmerhard. marmorie'ren, fcbtv. (b.) = marmeren.
— = marmeraar.
Marmorie'rer, m.
• :faat, tn.;
Inar'Ittorliataft, :Matte,
:fattle, tu. = marmeren paleis; m. plaat; m.
zaal; m. -zuil.
=Win, = marm erifMari am II fr4feif er,
slij per ; -steen.
; =tiftt, in. = marmeren
TlarintorIttafei,
plaat; m. tafel.
(zwervens)moe, afgemat. Mara:
ntaro'be
= marodeur:
—e u.
m.
achterblij vend plunderend soldaat. tnaroble':
marodeeren: plunderend
reit, fdnro. (b.)
rondzwerven, stroopen.
Marokko. Maroffainer, nt.
f.
— = Marokkaan. marottaittifrO = Marokkaansch.
—, —It = groote eetbare kasMarolte,
tanje.
Maronit', in. —en, —en = Maroniet: een
zekere christ. secte.
= marokijn.
Tlaroquin' (spr.: WO,
—,
= gril, kuur.
Tlarot'te,
tartar.
Marqueur',
= markies.
anarauW (spr.: -ki), m.
—n = markiezin.
Mareittije, in.
—e = markizaat.
quifati,
= Mars (krijgsgod, planeet);
I. trilar,
held, krijgsman.
--, —en = mars, mastkorf.
IL Dlar, in. U.
ittarfr4! = marsch!
Varfcfie = marsch, tocht;
I. Marfr4, in.
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auf bent Varfche rein = op marsch zijn; beat
tniff ich ben V. ntachen (od. Wen) = ik zal
hem eens flink zeggen, waar 't op staat.
H. Tlarjr0, tn. —, —en = marsch: laag aan
't water gelegen kleiland.
9,JtaricOtte =
Mar'fitalf, m.
= waardigmaarschalk. Talarifttattamt,
heid. amt van maarschalk, maarschalkschap;
nen =
hofintendance.
marechale.
:tafet, iv.; Auarbe,
Mar'ff*att Ilftab,
maarschalksllstaf; -tafel (aan 't hof); -waardigheid.
Marfrirbefebf, nt. = marschbevel. bevel om
op te trekken. marfObereit = marschvaardig. TlarfM'berettfcbaft, in.: in V.
feten = marschvaardig maken. marfetyfer:
marschvaardig.
tig
moeraskoorts.
Marfrirfteber, 1.
marf Mie'ren, fcbiv. (h.)=marcheeren.9)Zarfrir:
fotonne, W. = marschkolonne.
9flarfrOlattb, 1. = marschland, laag kustkleiland, moerasland.
=
9flarfrWIllieb, f.; :tinie, iv.; :route,
marschillied; -linie ; -route.
JJfar4i'llorbnung, tu.; zten00, f. = marsch II order; -tempo.
Tlar4'felb, = Marsveld.
m. = marsgast. 9)1aWtaterne,
tn. = marslantaren. 9)1ar grain, to. = marsera. Trtarfetlet, f. = marszeil.
Mariftalt, m. = (vorstelijke paarden)stal.
zie Va(h)rte.
Mars ter, tn. —, —n = marteling, kwelling,
pijniging, folter, foltering, pijnbank. Tlarter:
banf, to. = pijnbank. Marlerer, m.
— = pijniger, beul.
zie Varttyrer.
folterwerktuigen. Mar':
Tlarterneriit, 1.
terbof3, = kruishout, pijnbank. anarler:
fammer, = folterkamer. ntar'tern, fchtn.
(h.) = martelen, folteren, pijnigen; fidj ben
kopf m. = zijn hoofd breken, afmartelen.
Mar'tertob, m. = marteldood. Marley:
too*, W. = lijdensweek.
Tlarlim, W. = Martha.
martialifc4 = martiaal: krijgshaftig.
m. = Maarten, Martijn, Martinus.
= Martine.
Marti'ne,
—e = dubbele springTlartingat', m.
teugel (aan 't paardetuig).
WicalinOeft, f. = St. - Maarten
(H Nov.).
Tlarlit011ga20, iv.; :Mg, m. = St. - Maartensilgans; -dag.
— = martelaar. Mar':
Mirlt)rer, nt.
tUrerin, W. —, —nen = martelares.
ttirertob, m. = martelaarsdood. Tliir'tUrer:
tum, 1. = martelaarschap.
Mir& nt. —(e) v. —en, —e = Maart; hit
= Maartbier.
tiji. = in Maart.
f.=
fOlar3'ente, to. = wilde eend.
maartveld.
1ar3ipan', nt. —(e) = marsepein.
Maartsch viooltje.
Mar3'bettrben, f.
—, —It = maas, steek.
Ma'fite,
= maaswerk, netwerk. ma':
fitientverf,
fitin = met mazen.
Tlafc4i'ne, W. —, = machine. Mafr4i':
nenarbeit, W. = machinewerk, machinaal
werk. Tlafet)i'nenarbetter, m. = machinewerker, machinist. Tlafrkiinenbetrieb, m. =
exploitatie met machines, machinale exploitatie. Mafiti'nenbau, nt. = machinenbouw,
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machinefabricatie, machinerie. Mafiti'nen:
bauer, = machinemaker, mechanicus.
Mafitiltenbrutf, tn. = machinedrukking.
Mafttiltenntart)er, m. = machinenmaker.
mafetiltenmiiffig= machinaal. 9)1afebt'nen:
nteifter, m. = machinist. MafrOl'nentverf,
f. = werk van de machine, machinerie.
MafrOVnentnefen = machinewezen, machinerie. MafrOinerie', —(e)n = machinerie. Ttafc4inift', m. —en, —en = machinist,
mechanicus.
nta4'culinicf4j = mannelijk. 9..na'cutinum,
..na = masculinum, mannelijk geslacht.
I. 9flaffer,
(u. m.),
—n (v.
—) =
bonte ader, marmering (in 't hout).
II. Tia'fer, tn. —,
= vlek, teeken; bie
tar ern = de mazelen.
analerbot3, 1. = geaderd, gemarmerd bout.
maleric4t = geaderd, gemarmerd. majern=
van geaderd hout. majern, fchtn. (h.) =
aderen, marmeren.
WicWbotber, zie Val3hother.
mascaron,
(e), —e u.
WM4faron'
groteske kop aan deuren, kozijnen enz.
W. —, —it = masker; einem bie
aNiehen = iem. ontmaskeren. Ma4lenbail,
m. = gemaskerd bal. Tlanenfteib, f. =
maskeering, vermomming. T1anentan3,
—,
:3un, tn. = maskerade. 9)1a4 fferabe,
= maskerade. ma4lieren,
(1).) =
maskeeren.
TOMOlutinifit 2C., zie Vctrutinifch 2c.
—e = maatje, glas, pot; 3
I. 9)1afi, tn.
l8ier = 3 potjes bier.
9)10, —e maat; graad, mate;
bet V. au einem Noce nehmen = de maat
voor een jas nemen; bee V. bon machen =
de maat vol meten ; in hohem Vaf3e in hooge
mate; Weber V. notch Biel = maat noch regel;
hittatO = uitermate, overdreven.
fiber alle
Maffa'ne (spr.: saazje), W. — massage.
maffarrie'ren, fchtn. (h.) = massacreeren:
neersabelen, afmaken.
— = maatje, potje (bier).
Maktten, f.
= massa, menigte, boel,
9)1affe,
hoop; totaal.
ana'fien, $f. = mate; fiber bie V. = bovenmate; fiber cafe 9)t. = uitermate, alle maat
te buiten gaande.
[ma'fmt = aangezien].
Marfenaufaebot, 1. = algemeene oproeping,
levee en masse. [maffenbar0, marfenbar] =
maffenbaft = in massa, in grooten getale.
fflarfenbertnatter, tn. = curator in een
faillissement. marfentueife = in massa('s),
bij hoopen, bij menigten.
= maat, mate, verhouding;
Mafi'gabe,
nach feiner Ariifte naar de mate van
zijn krachten. mafrgebenb = beslissend,
alleszeggend; in maNebenben Ruffen = in
toon(aan)gevende kringen. maktmttenb =
maathoudend, matig.
= kleine ahorn, eschdoorn.
9ilaff'4otber, m.
maffte'ren, fcbtn. (h.) = masseeren. Tlaffie:
— = masseur.
rer, nt.
marflo = omvangrijk, plomp, massaal.
= matig, sober, eenvoudig, onbeduidend, middelmatig. fchtn. (h.) =
matigen, intoomen, beteugelen; verzachten,
verminderen, (feinen Schrift) vertragen; fici)
zich matigen, zich inhouden; bedaren.
9)2iiVafett, W. — = matigheid, soberheid,
onbeduidendheid, geringheid, middelmatig-
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heid.Oberein, in. = afschatlingsgenootschap.Vanua, = matiging,
intooming, gematigdheid, bezadigdheid; vermindering, vertraging.
mailioi = massief, dicht, vast, vol; zwaar,
plomp, grof. Maffitr, —(e), —e = gebergtenmassa.
MO'Num, = maat, pot.
[ntafileibig = onbehaaglijk, verdrietig, neersiachtig, triest].
Mafi'lleintett, j. = madeliefje.
ma-frfo ,S = mateloos, onmetelijk, bovenmatig,
verregaand. Mairlojigfeit, iv. — = mateloosheid, onmatigheid. .Mafrnaillite
't nemen van maatneinnung], —, —It
regelen, maatregel. Matreget, iu. = maatregel; jeine anaf3regetn nebuten, treffen od.
ergreijen = zijn maatregelen nemen. mat:
regetn, fcbiu. (b.) = (einen Q3eamten) onder
tucht brengen, de wet voorschrijven. !flair:
ftab, nt. = meetstok, maatstaf, schaal; in
beriiingtent = op verkleinde schaal. mat:
bDtt = gematigd, matig, bescheiden. mat:
lodge = met mate, met maten, per maat,
bij de maat. Mafrtoerf, j. = ornamentiek in
de Gotiek.
—e(n) = mast.
I. Mail, in.
—= mesting, vetmesting, mestII. Maft,
voeder.
[waft = vet].
mast, mastboom.
Maftibattm, in.
endeldarm.
Mafts barnt, m.
malten, Tap:). (b.) = van masten voorzien.
mesten, vetmesten.
nta'ftett, jcbiv. (b.)
ntaltiq = vetmestend, vetmakend; dik en
vet, plump, onbehouwen.
Mai ftig, m. = mastik: een snort bars,
steenlijm. Malligbaunt, m. = mastikboom.
Maft'forb, nt=mastkorf, mars. maft'W
= mastenmaker.
mastloos. Maftlitarber,
Maft'uteifter, nt. = mastenmakersbaas.
Mait'oML m. = vetgemeste of vette os.
u. bonten mastoMaltobon,
dont: voorwereldlijke olifant.
Maftlittoein, f. = vetgemest of vet zwijn.
Mairfeget, f. = mastzeil.
Maft'jtalt, nt. = vetmestersstal.
groote steng, voorsteng,
Majtjtanne,
fokkesteng.
Mallung, iv. — = masten, mastwerk.
— = 't vetmesten, mesting.
Mii'itung,
Maft'bielt, 1. = vet(gemest) vee.
nt.; :Wert, f. = mastilwachter; -werk.
Tiaffpit, iv. = mesttijd.
= mazurka.
—,
Mafuria,
Matabor', m. —en u. —(eA —e(n) = matadoor: stierendooder, baas, groote meneer,
hoofdkaart (in 't spel).
—e = match:
Matri) (spr.: metsj), m.
wedstrijd.
—n = matrijs, moer (van een
Maley, iu.
schroef).
Material', 1. —ien = materiaal. Mate:
riat'gefstaft, f. = kruidenierszaak, drogisterij.
Materiarbiinbler, m. = kruidenier, drogist.
Materiar4anblutto, Iv. = kruidenierszaak,
drogisterij. materialifie'rett, refits). (b.) =
materializeeren : belichamen. MateriaIW:
ntiO, = materialisme. Materiatift', tn.
—en, —en = materialist; kruidenier. mate:
riatiltifch = materialistisch. Material':
Waren, $t. = kruidenierswaren, drogerijen.
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Materiatloarettbanblung, ru. = kruidenierszaak, drogisterij. Mate'rie,
—n
materie: stof, onderwerp; etter. materieti'
materieel : stoffelijk, tastbaar.
Matijentatit, iv. — = mathematika: wis= mathekunde. Matitentalifer, nt.
mathematisch.
maticus. matOentalifrO
Matbit'be, Matilbe, = Mathilda, Mathilde.
= matinee.
—, —(e)n u.
Matinee',
Tlaties-Acrittn, zie naatjeUiering.
matras.
—n
Matrat'Ae,
Matrilet, iv. —n = matricula: lijst, register, ledenlijst; bewijs van inschrijving op
hoogescholen. Matriletbeitrag, m. = bijdrage Ms lid van een genootschap.
1"tate3e, iv. —, —n = matrijs: schroefmoer;
vorm voor 't lettergieten; muntstempel.
—n = matrone : eerbare
Matrolte,
vrouw.
= matroos.
Matroje, m. —n,
; 400,
; :Out,
Matrojenllart,
matrozen Il manier ; -hoed ; -gage.
= brij, modder, straatI. Vlatfit,
modder.
= (int Spiet) kapot, algeII. Matfrii, nt.
heel verlies.
mar-ft:ben, jcbtv. (b.) = morsen, fijn maken,
moes makers, moezen; kapot maken. mat':
frOig = brijig, papperig, modderig.
matt = mat: moede, uitgeput. lusteloos, dof,
zwak, bleek, flauw, laf; matte aarbe = matte,
doffe kleur; matte Ootb = mat goud; matter
= flauwe aardigheid, grap; (Muftis.) ber
Ueiaen ijt matt = boekweit is flauw (er is
weinig vraag naar); Scbacb unb m. = schaakmat.
--n = (poet.) weide, AlpenI. Matle, iv.
weide.
= mat.
II. Matle, iv. --,
Matlenliflerbter, nt.; :maim, = mattenlvlechter; -maker.
m. = Mattheus; bad ftangetiunt
nattbdi = het evangehe van Mattheus;
lit mit ibin 9:31attbai am fetten = hij loopt op
zijn laatste beenen.
Matt'beit, iv. — matheid, uitputting, lusteloosheid, dofheid, zwakheid, lafheid. matt':
iter3ig = flauwhartig, laf, lafhartig. Matt':
berAigieit, iv. — = flauwhartigheid.
Matthias.
Mattfil'aL
Martiateit, zie 97tattbeit.
Matu'ra, tv. — = eindexamen.
maturiteit: rijpheid. MaturitiiW:
iv. —
eganten, ,briifung, = eindexamen, toelatingsexamen (veer de universiteit). Matu:
ritii0'3ettattiL = einddiploma, toelatings-,
admissiebewijs.
9)14e (au
(aue lettb6,
—e
Mat& m.
Ttattbdu) = vogeltje; be row ico
= dan ben ik een boon, als...; bet
bumme 9)1. = domme Klaas. MiltlActt ma,
cben = grimassen maken; raar doen om de
aandacht to trekken.
= (jiibijcb) matse: onge9ati3e, iv. —,
zuurd paaschbrood van de Joden.
[malt = onlekker; schraal, schaarsch.]
[ntaus berig = gemelijk, triest.]
-, -It = muur. Man'erabfalf,
Man ' er ,
m. = muurvoorsprong, -trap. Mau'eraffel,
iv. = duizendpoot, pissebed. Man'erbanb,
1. muurband, -krans, steenen rand op een
muur. Mau'erblettbe, iv. = nis. Tinnier:
f. = muurbloempje: een dame,
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die op een bal niet te Jansen gevraagd wordt.
Mau'erbrecher, nt. muurbreker, storrnram.
Man'erbrurt, nt. = byes.
— = rnuurtje.
Mau'errten,
Maus erfelb, 1. = muurvak. utawerfejt =
grondmuur,
muurvast. Mau'ergrunb,
fundament.
111.: :Hammer, hi.; :tram, /rt . =
muurlikalk; -anker; -gordel (-krans).
muurkroon: eereteeken
Mau'erfrone,
voor een Rom. krijger, die 't eerst den muur
van een vijandelijke stad had beklomtnen.
Mani erletim,m. = pleister. Mau'ermeifter,
meester metselaar, metselaarsbaas.
m.
metselen.
mawern, fcbtu. (b.)
onderbaas (bij de metMatt'erVolier,
selaars).
Mau'erliritw, lu.; 1-0.; jtein, in. =
muurlispleet, -zwaluw; -steen (metselsteen).
Man'erbertfeibung, tn. = steenen bekleeding.
m. = gemetselde vestingwal.
= muurwerk, metselwerk.
anau'erlvert,
muurtegel, -steen,
MatverAtenei,
-metselsteen.
= kloof, keen (in den
—,
[Mattife,
knieboog van 't paard,.]
Minter = muil, bek, snoet,
Maul, f.
unb 91afe od. Wugen
snuit;
unb Ctjren,
auffPerren = verwonderd opkijken;
nub
bad 9,31. batmen taffen = een lang gezicht
zetten; einem ein
artbdugen = iem.
aansnauwen; barsch toespreken; einem O.
itopfen = iem. den mond stoppen; einem bclt
1J1. berbfeten = iem. 't zwijgen opleggen; einem
fabren = iem. afsnauwen; er bat
fiber bad
= hij heeft een groot woord; er
ein grof3e
immer bolt = hij is altijd aan
nimmt bad
't opsnijden; ba fanuft bu bir bad
aft=
tnifcbert = daar zul je kaal afkomen; er
mir bad TI. nidjt hij geeft me geen goed
woord; einen in ber 2eute 9,Hauter brengen =
iem. in opspraak (op de praat) brengen; sin
grobe, tofe, ungetualcben6 9)1. baben =
nijdig, ruw, los, ongemanierd in den mond
zijn; ibr gebt bad tvie gefcbmiert zij
ratelt maar door.
Tictufaffe, = gaper, botmuil, lummel; er
bat Eautaffen tett = hij staat te gapen, met
open mond.
Maabeerbaum, tn. moerbeiboom.
= moerbei.
beere,
muiltje, bekje,
—
Maarten, f.
mondje, snoetje; zoentje. Mauf'c4rift, =
christen met den mond. maulen, fcbtn. (b.) =
mokken, pruilen.
muilezel; jongmensch, dat
Maaefel,
pas van 't gymnazium komt. Maurefeitreiz
= muilezeldrijver.
tier,
Maatjanger, — pruiler, mokker.
Mauli4elb, nt. = held met den mond,
druktemaker, snoever. Mauvinetiet, ut. =
mondklem. Maatorti, in. = muilkorf,
-band. Maulldielle, tn. = klap in 't gezicht,
slag, muilpeer. mauffrtellie'ren, fcl)113. (1.) =
om de ooren slaan. Maul tiVerre, tn. = mond= hij kan niet spreken.
klem; er bat bie
Maatier, f. = muildier.
Mauti troutntei, 1n. = mondharmonica..9nalth
Wert, f. = mondwerk; ein Bute, .9)1. batten =
goed kunnen praten.
Maahiurf, at. = mol.
MaaluurNlifalle, tn.; :fanner,
klem; -vanger.
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MaulluurfCliaufen, nt., ;bagel, tn. molshoop.
= Moor (uit Noord—n,
Mairre,
Afrika).
= metselaar; vrijmetseMau'rer, nt.
metselwerk.
laar. 9:flau'rerartreit, In.
— = vrijmetselarij.
Maurerei',
Man'rerlgefelte, nt.; ,:ijanblvert, 1. = metselaars it knecht ; -ambacht.
mat:onniek.
manterifd)
= metseMau'rerlIntelfter, Trt.; =3unft,
laarslibaas; -gilde.
mau'rliA = moorsch.
Mau0,, tn. —, muis (dier en deel v.
d. hand); mit Mann unb 9)1. = met man en
muis; bc.1" ift 9:31. Inie Mutter = lood om oud
ijzer; 9,Ndufe macben = uitvluchten zoeken.
— = Jood, smous.
Maniftlief, m.
(b.) = joodsch of bargoensch
man'frteln,
praten.
— = muisje.
MaiWcOen, f.
Rill = zoo stil als een muss, doodstil.
zie 1.11ctuj'er IL
Manife,
= muizevuil. Maujefalle,
Maujebrect,
= muizeval. Mauifefanger, = muizenvanger. Maujefra-4, m. = wat door de
muizen afgeknaagd is, knaagsel. anduifcalft,
muizendood, -vergif. Mattifetaile, tn. =
muizende kat. Maujetort, f. muizegat.
maujen, fcbtro. (1).)=muizen, muizen vangen;
om iets been draaien, sluipen; wegmoffelen,
wegpakken, ontfutselen , gappen ; fir4
ficb maufern.
muizenest.
Manjeneft, f.
— = gapper, dief.
I. Manjer, in.
fein.
II. Mattjer, la.
rui; in ber
Man'fergelvelg, f. = Mausergeweer.
mien.
=
maulern, 1.tku. (.), fill)
matt"fetat = zoo dood als een pier.
fic0 itt. macben = met gewicht, overmoedig optreden, gewichtig doer'.
.. teen = mauzoleum:
anaujole'unt, f.
praalgraf.
Maut, tn. —, —en = belasting, recht.
vrij van rechten. Mautbant4,
inaut'frei
= belasting-, douanenkantoor. Mant'ner,
— = ontvanger, commies, belastingontvanger.
= hoogste
Maximal' betran, tn.; ziumme,
bedrag; h. som.
maxime: grondstelling.
Maxilne, 11). -,
^laximttian', nt.=
inn = maximum:
Ma'ximunt, 1. —(),
hoogste.
Matiormail'e (spr.: majonnéze), M. = mayonnaise.
Ma3ebtritien 2C., zie Otacebintien.
Ma3urla, zie ajtafurfa.
all. Z.
Oartfo.
Metta'nit, — = mechanica, werktuigkunde.
Medyrniter, nt.
—; MerbaltittO, nt.
ler = mechanicus: werktuigkundige.
mertyVnifit = mechanisch: werktuigkundig,
werktuiglijk, gedachteloos. Tlecf)anWmit,
m.
mechanisme: samenstel,
men
[raderwerk.
= Mechelen.
tUle'djetn,
blaten, bleren.
meci tern, fcbtn. (b.)
= Mecklenburg. mettle*,
Mettlentwra,
burnifit = Mecklenburgsch.
9ilebi6in.
Meb.
-, —it = me(spr.: sne(lolje),
dalje. Mebaillon'(spr : ntedalp-i),
medaljon.
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= Meclier; bie aft. = de

, ..ia = media: medehlinher
io.
met stemtoon.
— = mediaan.
Wiebia'tie,
Mebiani llformat, f.;
mediaanformaat, middelmatig f.
—n = mediante : middeltoon.
Tiebtan'te,
—, —en = mediatie : bemidTlebiationi,
deling.
(1).) = mediatitizeeren: aan de staatsoverheid onderwerpen.
= (de) Medicis. niebicevr4 =
9)-lebicei er,
van Medicis.
metricin', zie YOtebi5in.
= Medie.
—e
Ttebitamenti, f.
medicament,
(genees)middel.
m. - , .. bid =
medicus.
inei btfc4 = Medisch.
Mebitationi, to. —, —en = meditate: overpeinzing. inebitie'ren, fcipu.(f).)=mediteeren.
Tleibluin, —(), _bins = medium: middelterm, bemiddelaar, overbrenger.
, —en = medicijn: (genees)Tiebt3ini,
middel; medicijnen: geneeskunde.
nalitaitegium, f. = geneeskundige raad.
= lid van den geneesk.
Tiebi3inarrat,
raad; Medizinalrat (als titel).
m.
— = student in de medicijnen; geneesheer.
Ttebi3iitifieifitc4en, f. medicijnlleschje.
mebiOnieten, ittp . (b.) = medicineeren.
Mebt3iltifi4 = geneeskundig.
Tletinifa, to. = Meduza. anebuife,
—n=
zeester; zeenetel. Tlebn i fenbau4.4, f.
meduzahoofd.
Meer, 1. —(0, --e = zee.
=
Tleerill abler, m.; :wen, in.; :.-cunc,
zeelladelaar, -boezem; -engte.
aneei realobett, m. = zeebodem. tineeire,&.
zeegolf, golf, baar; vloed.
ftut, lu.
:ftromuttn,
9nee'reCtiiite, to.; :fPleget,
tv. = zeejfkust; -Spiegel; -strooming.
aneeire4Iljtifte,
:tiefe,
:Wm f. =
zeelistilte; -diepte ; -oever.
Tleer'llfaigt,
:farbe,
:frantein, 1. =
zeellvaart; -kleur; -nimf.
Meerlgenenb, to.; :qua, us.; :gr(0, f. =zeellstreek; -god; -gras.
9)leeri grei4, en. = grijsaard.
nteer'griin = zeegroen. Meerirettilt, m.
ramenas, mierikwortel. Tleer'fal3, I. = zee= meerschuim.
zout. Meerifitaum,
= meer:Ofeife,
aneer'fitaunilltolif,
schuimen kop; in. pijp.
MeerfrOttiein, 1. = zeevarken, bruinvisch.
= marmotje.
Tlecti frOlueincijen,
Tleeri liftrutief, in.; :ungetjeuer, 1.;
f. = zeelldraaikolk, -monster; -water.
:wolf, tn.; ltitinber, f.
Meerliveib,
zeeljwijf; -wolf; -wonder.
= meeTlee'ting (spr.: neieting), f.
ting, vergadering, bijeenkomst.
= mephitisch: verstikkend, verpestend.
—n = Megera, boos wijf, furie.
Tlegaire, Ys).
= meel. metyii artig = meelMe41, f.
achtig.
:brei, m.=meelilbuil, -pap.
Met)t' II tieutet,
utebrbattig = meelhoudend.
= meelilMebilbanbet, us.;
handel; -koopman.
nietytirtt = meelachtig, melig. metylig =
melig, vol meel.

miner.

=
Tlefiti lltaften, us.; Ate-liter, us.; :Mk
meellikist (-kast); -stijfsel; -balletje.
me ei llTletWIlfart,
:fieb, I . ; 44elfe, in.
zak, -zeef; -spijs.
9)1c4fi llftaub, m. ;
:Munn, us.;
:muter, In. = meellIstof, -seep; -worm; -suiker.
ntebr, = meer; at?, = meer dan; en. ober
iheniger = min of meer; fanner m. = hoe
langer hoe meer. DIebr, — = meer, overschot, saldo, hooger bedrag.
m. (od. :cuogatie,
:betrag, in. = hoogere uitgave; h. bedrag.
= hooger bieder, die meer
tWeirellieter,
biedt. mefiri beutig = dubbelzinnig, voor verschillende uitleggingen vatbaar.
metyre, zie meljrere. anctiri eltinatinte, =
hoogere ontvangst, saldo. ntetYren, fcthh. (b.) =
vermeerderen, doen toenemen, vermenigvuldigen. Tleirrer, in. —= vermeerderaar,
vergrooter, uitbreider ; [att5eit ht. bed Weici0 =
steeds vergrooter van 't Rijk, een oude titel].
nieb'rere, = verscheidene, vele; inOrer6 =
meer, verscheiden zaken; iets naders, uitvoerigers.
ittebrerwiibitt = meergemeld, -genoemd.
mebefacb = verschillend, veelvuldig; meermalen; bad Tletirfacte (einer Batt) = het veelvoud. Tlebrigebot, 1. hooger bod. mebr':
ettannt = meergenoemd, -gemeld.
to. — = veelheid; meerderheid; meervoud.
ntebrijiityrig = veeljarig. utetwmatO) =
meermalen, meermaals. inag intatig = herhaald. ritetWicitig = meer-, veelzijdig.
fitbig = meerlettergrepig. itteiprfte = meeste.
ine4r i ftiminig = meerstenarnig.niebr i telfig =
meer-, veeldeelig, samengesteld. I)1c1j'rung,
—, —en = vermeerdering.
= meerwaarde, overwaarde. 931e4ri3at)1,
hi. = meerderheid; meervoud.
mciiben, ft. (0.) (id) ineibe, mieb; iniebe; meibe!
gemieben) = mijnen, vermijden, schuwen,
vluchten, ontvluchten, vlieden.
hoevenaar, landhuurder,
Meer, us.
[rentmeester, bestuurder]. Meierei i, to. —,
MeVerbof, m. =
—en; Wiel'ergut,
meierij, hoeve.
Ittererta, fcbth. (f).) = beetnemen.
=
—n =mijl. Diellettftein,
Mciite,
mijlsteen, -paal. inel itentuelt = mijlenver.
= mijlpaal.
Dielitenviger,
— = kolenmeiler, houtstapel
ti lei'ter, m.
=
(van den kolenbrander). Tici i tertiot3,
houtskolenbrandershout. Tleiiterfo4le,
kool.
mein = mijn, van mij; bie 1einen = de
mijnen; bad = het mijne; bad 99!1.
unb Zan = 't mijn en dijn; gebente nt. =
denk aan mij, gedenk mijner; ni.! lee foil
ba.?, blood? = goeien hemel, waar meet dat
heen?
Mein'efb, us. = meineed, valsche eed; einen
fcWniiren = een meineed doen. mein':
eibig = meineedig.
inelinett, fcbin. (b.) = meenen, denken, gelooven, bedoelen; minnen, liefhebben; tha
Ste ba5u?=wat denkt, wat zegt U daarvan?
hoe denkt U daarover? man fottte meinen,
baf3.. = men zou denken, dat..; Wen in.
Cie? wien bedoelt U? wien meent U? bamit
finb Ste genteint = dat gaat op U; f reit)eit,
bie idj meine = vrijheid, die ik liefheb; [ge,
meint fein = van zins zijn].
incliner ----- van mij, over mij, mijner, de ('t)
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mijne. ineVnerfel0 = mijnerzijds, van mijn
kant. inet'ne,Weiften mijnsgelijke. met':
netOalben, :town = mijnentwege, om mijnentwille, voor mij; voor mijn part, 't kan
mij niet schelen, ik vind 't goed, je doe
maar. um nienetWillen = om mijnentwille,
voor mij.
meiltige (ber, bie, baa) = de, 't mijne; bie
Eeinigen = de mijnen.
= lage, snoode daad.
Mein'tat,
Menung, ID. —, —en meening, gevoelen,
denkbeeld, oordeel, opinie; bedoeling; meiner
• rtacb = volgens mijn meening; idj bin ber
Tt. = ik ben van meening; bie Offentticbe
^= de openbare meening, publieke opinie;
anbern = van meening, van idee
feine
fagen - iem.
veranderen; einem feine
briMt t inung =
zeggen waar 't op staat; bid
veel hoofden, veel zinnen. Mernung&iufg:
= uitlating, 't zeggen van zijn
rung,
=
meening. TieVnuitOberfc4iebentieit,
meeningverschil, verschil van opinie.
Meitan, zie 9,Naioran.
zie Ttaffcbe.
TileVie, in. = mees.
beitel.
—
I. Met'flet, tn.
. - = pluksel.]
[II.
beitelen.
mei'fietn, jcbin. (b.)
meest; meestal, 't meest. mak:
meift
bietent• = meestbiedend.
ftenteM = meestal, 't meest, 't vaakst.
meest(en)tijds.
— = meester, baas, meerTletfter,
dere; (sport) kampioen; bout ttibt =
meester van de loge; einer Sacbe 9,31. fein,
inerben = een zaak meester zijn, worden;
= ik was mezelf
icb War meiner jetbit nicbt
geen meester; feber firtbet jaunt DI. - er is
altijd baas boven baas; eb fattt Lein nom
immet ,= niemand wordt (als) meester geboren, 1Zbung macbt ben V. = oefening baart
kunst; inie ber 931., fo ber Mettler = zoo beer,
zoo knecht; bad Vert Lost ben V. = aan 't
werk kent men den meester.
TleVitertirief, m. = diploma als meester.
= kampioenrijder.
Merfterfabrer,
ftergefang, nt. = meesterzang, dichtkunst
van de Meistersinger. TleVitergrab, m. =
graad van meester. wafted-Aft = meesterlijk.
Mel'itertjanb, in. = meesterhand.
= meesteres. itteViterticit = meesfterin,
meesterlied, door
terlijk. Utei'ftertieb, f.
de Meistersinger ais goed erkend lied. mei,:
= meesterloos, zonder meester;
fterto
[onwillig, eigenzinnig].
nteVftern, japp . (b.) = kritizeeren, bevitten,
als schooljongen behandelen. MerfterrecOt,
j.=-recht als meester op te treden, meesterschap. MeViterfiinger, m. meistersanger,
lid van de Duitsche dichtgenootschappen van
dien naam die van ± 1380 tot ver in den
nieuweren tijd bestaan hebben.
in. = meesterschap; patroons-, bazenbond;
(sport) kampioenschap. MeViterfclittk nt. =
meesterlijk schot. pleViterfinner, zie Tleifter,
fancier. Mei'fterfPlet, I. = meesterlijk spel.
TleVfterfpiefer, m. = virtuoos, meesterlijk
speler. Meilterftreift, tit. = meesterlijke
slag, zet, daad; meesterstuk.
j. = meesterstuk. M
° eV -WOW* = meesterloge, -stoel. Tlei'itertag, tn. vergadering
van patroons. Meiltertoert, 1. = meesterwerk, -stuk.

Menagerie.

zie Otexito.
—(e)n =
Tletanctiolie (spr.: ..ko..),
melancholie, zwaarmoedigheid, droefgeestigheid. Tletat4irliter, m. melancholicus.
ntelattitolifrO = melancholisch, melankoliek.
Tlelane'fien, f. = Melanerie.
—n
Metan'ge (spr.: litelazje), in.
melange, mengsel, half koffie half room.
melasse, bruine stroop.
—
Tielarfe,
— = rneelhandelaar.]
[Mertier, m.
= mel, melde.
Melsbe, in. —,
Tterbeamt, f. = bureau van onderzoek, van
aangifte.
merben, fcbin. (b.) = melden, berichten, mededeelen; aandienen (ber Ziener metbet einen
Zefucber); rapporteeren; aeuer m. = brandalarm maken; einen in. = melding van iem.
maken ; ftdj nt. = rich aangeven, zich opgeven,
rich prezenteeren; zich voordoen; zich aankondigen ; fidj m. tajfen = rich laten aandienen;
fkb turn forte =-- 't wooed vragen; mit
Nef.pett su nt. = met permissie. merbeto:
Wert = vermeldingswaardig. Tlet'befotiff,
postschip, adviesjacht. MeVbeftelte, =
brandsignaal. Mel i buttg, = melding, mededeeling, bericht.
melieren, fcbin. (b.) = meleeren, mengen.
= meliniet (een ontpofMetittit, nt.
fingsstof).
= melis(suiker).
nt.
= mel:sse, bijenkruid,
Metiffe, tn. —,
-blad.
[melt = melkgevend]. tUlett'einter, tit.
melkemmer, nl. om in te melken. niet'fen,
fcbin. u. ft. (ti.) (=Me [molt], gemotten u. ge,
ma)t) = melken; frifcb gemottene Vitcb =
—
versch gemolken melk.
nt.
Mefferd', in. —, —en = melkerij.
melkster.
Menteritt, tn. —, —nen
Aitit, iv.; :fdietnet,
Tlett[lfak 1.,
melkilvat; -kuip; -koe;
od.
nt.
-stoeltje.
Metobeit , Melobie', in. —, —(e)n = melodie.
ntetobiiW, nteio'bigit melodieus, melodisch.
.. men = melodrama:
Metobrainta, 1.
zangspel.metobrantalifit = melodramatisch.
—n = meloen. Tleto'nen,
Melülte, in.
tern, nt. = meloenpit.
= MelpoMetPolnene, Melpomene,
mene: muze van het treurspel.
Mertau, m. —(e) = brand in 'tkoren; meeldauw.
—, .. nen = mebraan:
Mentbran(e),
huidje, vliesje, perkament.
=
Memel (riv.).
U1e'met, m.
—n = lafaard, bloodaard.
WICTIVIne, to.
menententtaft = laf, flauw, lafhartig.
= memoiWlemot'ren (spr.: rnwa ..),
ren : gedenkschriften. Mentorabilien,
gedenkwaardigheden.Mentoran'Inint,j.—(),
.. be u... ben = memorandum. Tiemoriali(e),
..te u. ..tien= memoriaal: dagboek;
verzoekschrift. mentorie'ren, fcbin. (b.) = memorizeeren: uit 't hoofd leeren. Wientorieri:
iibung, in. = geheugenoefening.
Meniidinten, V. = Menechmen: tweelingbroeders.
Mena'ne (spr.: menaazje), —, =
menage: huishouding; stel schotels, olie- en
azijnstel e. d.
—(e)n =
Menagerie' (spr.: zjerie),
menagerie.
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Merfuriallvaffer.

ntenaqie'ren (spr.:
zjieren), fcbiv. (b.) =
01. ba = er was geen sterveling. MensfrOtt:
menageeren : sparen, ontzien.
fojef, f. = menigte. Mettlettftimme,
Mettbitant', m. —en, —en
mendicant: menschelijke stem. Wien' *Mum, f. =
bedelmonnik.
menschdom. MetriAenberftanb, nt. = menWiettete'rel, 9,31/ette Zeret, f. —(6) = mene- schenverstand. Mlen'fihentmlf, f. = menschtekel: geteld, gewogen (een waarschuwings- dom, menschen. TleniMettiverf, f. = menteeken).
= welzijn,
schenwerk. Mett'f,etttholg,
Tlettine, iv. —, —n = menigte, groot aantal, heil van de menschen. 931en'iMenlviirbe,
massa, hoop, troep; eine U. fcbiiner ormen,
iv. = menschenwaarde. men'frtenhliirbig =
menschwaardig.
eine V. Menfcben, eine 31. Oefb; er bat Vbetb
Me fcbivere 9)1. = hij heeft een heelen hoop MettiA'beit, in. — = menschheid, menschdom,
geld.
[menschelijkheid, menschenaard]. ntettf4=
meni gen, fcblio. (b.) = mengen, vermengen;
tidj = menschelijk, sterfelijk, zwak, feilbaar;
ficb in etin. = zich met iets bemoeien. ,5'rren ift m. = dwalen is menschelijk; nacb
Menglutter, 1. = mengvoeder. Menalei,
menfcbticber Zoraugicbt = menschelijkerwijze
1. —6, — = mengsel. Tlen'ounn,
—, gesproken; ift iva6 Vertfcblicbe6 begegnet =
—en = menging.
hij heeft een misslag begaan of hem is wat
[JJlettfenife, iv.= ding, zaakje, zoo(tje); praatjes.] overkomen. TlettfOlittfeit, iv. — = menschelijkheid, menschelijke zwakheid, [menschMen'ttia, m. —(e)6; Tlen'nige, iv. — = menie.
Tlett'no, = Menno. Tlettnottit', nt. —en, dom]. fftenfOlverbuna,
menschwording.
—en = Mennoniet.
— = menstruatie. men:
Mettftruation',
Dlettfr4, m. —en, —en = mensch; ben atten ftruie'ren, fcbiv. (b.) = menstrueeren.
altenfcben abtegen = den ouden mensch, den Tienfur',
—, —en = (stud.) duel; auf bie
getjen = gaan duelleeren.
ouden Adam afleggen. Menfr4, 1. —e6, —er =
mensch, vrouwspersoon, schepsel, wijf.
mental' = mentaal: stilzwijgend, in de gemettlAeln, fcbtn. (b.): e6 menfcbeft bei if)m
dachten bestaand. Mental'referbation, iv. =
aucb = hij heeft ook zijn menschelijke ge- stilzwijgende voorwaarde.
breken.
Mentor, m. = Mentor: leidsman, leider,
mett'frfiettaimliri) = menschgelijk, op een opvoeder.
mensch gelijkend. Motif elienalter, f. = ?^ ettie, f. —6, —6 = menu.
menschenleeftijd, -geslacht. Tlett'friienart, WIennett', 1. —(e)6, —e U.
= menuet:
menschensoort ; menschenaard, mensche- een dans.
lijke manier van doen; bah ift = zoo zijn TleObi'fto, TielA)ifto'P4efe, m. = Mephisto :
de menschen.
satan. ineWfttiPin s tifr4 = satanisch, duiTlen'fstenii Nut, f.; :feint, in. = menschenil- mept)iitifrO, zie mefitifcb. [velsch.
bloed; -vijand (-hater).
Tler'net, nt. -4, — = mergel.
mett'fitenfeinblir4 = menschenhatend.
Tler'nel boben, tn. ; :grater, m.; ;grate,
telen'f(PeW feinbfr4 aft, to.; :ftelf(4, f.; :freffer,
iv. = mergelljbodem; -graver; -groove.
nt.; zfreultb, m. = menschenljhaat; -vleesch; itter'aeln, fcbiv. (b.) = mergelen, met mergel
-eter: -vriend.
mesten.
mettlItenfreuntlfir0 = menschlievend, min- Tleribian', —e = meridiaan. Inert=
zaam, vriendelijk. TlenifttenfrennbliAfeit,
bionalltiit', iv. — = meridionaliteit: zuideiv.
menschlievendheid, minzaamheid.
lijke ligging, z. richting.
Tlettifelyn 'jam*, ; =gattung, ; zqe: Merino, m. —(6), —t' =merinoschaap; meribenfen, 1. = menschenlivrees, -soort; -heu- nos. ane'rinofe4af, f. = merinoschaap.
genis.
ritto3etta, f. = merinos.
= men- merfantilifc4 = mercantiel: den handel bef-; ,-gejtalt,
schelijk geraamte; m. gestalte.
treffende, handels... Merfantiljnjtent, =
anen'fi4ennetutibl, = menschengewoel, mercantilistisch stelsel, mercantilisme, hangedrang. Tlen'frbenfianbei, m. = handel in
delssysteem.
menschen. Tlen'fc4enlla% in. = menschen- =allay = merkbaar, duidelijk, waarneembaar.
haat. anett'frijettOer3, 1. = menschelijk hart. mersten, fcbiv. (1).) = merken, vatten, verTlen'frOenli fernier, tn.; zrenntitW, in.; :flub,
moeden, bemerken, gewaar worden, waarnemen; merken, teekenen; einen Oetrug, bie
f.; 40,0f, nt.; =Mien, T. = menschenlIkenner;
-kennis; -kind; -hoofd; -leven.
.ttificbt = een bedrog, de bedoeling merken,
men'fc4enleer = leeg, eenzaam, stil, verlaten. vatten; en bat 6 mid) in. Wien = hij heeft
9)1en'frOettliebe, in. = menschenhefde.
't mij laten merken, gevoelen; id) babe mir
fttentoL f. = menschelijk lot. Men'fr4en:
ben lag nicbt genterft = ik heb den dag niet
mottle,
= menigte menschen, gewoel, onthouden; icb inerfte mir ben Zag ik ontgedrang. ntewfMenmiigfici) = godsmogelijk, hield, noteerde den dag; idj fief ntir rticW
ter wereld mogelijk. Dietts felienntorb, m. = nt. = ik liet niets merken, hield me van den
= moordenaar. domme; moht genterft = begrepen ; ben l8raten
moord. Tien'fitenntarber,
Men'fri5enttatur, = menschelijke natuur. lit.
't plan doorzien; [merfet = let op, past
TlettlAenlloPfer, f.; :rafje, tu.; =redit, 1. = op; in. auf einen, auf etiv. = letten op; einen
menschen II offer; -ras ; -recht.
iem. begrijpen].
Tten'frOettfalmnq, = menschelijke in- nter'rettivert = opmerkenswaardig. Wierifer,
stelling. menlitenfsteu = menschenschuw,
— = opletter, aanteekenaar, marverlegen, eenkennig. 9Jten'fr4enfrlieu, iv. =
queur. mealist = merkbaar, zichtbaar,
schuwheid, verlegenheid, eenkennigheid.
waarneembaar; aanmerkelijk, beduidend.
Mett'frOenfrOinber, tn. = vilder, bloedzuiger,
f. = merkteeken, kenteeken.
uitzuiger. Tlenlelyttfclitag, tn. = slag van anerfur',
= Mercurius.
menschen, soort. 9)/ens jitenfeele,
= merfuriariraut, f. = bingelkruid. Merin:
menschenziel, menschelijke ziel; e6 ivar fettle rialluaffer, f.
kwikhoudend water.
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Merrivort, f. = laatste woord van een rol,
waarschuwingswoord voor den tooneelspeler.
nterriviirbig = merkwaardig, vreemd, zonderling. uteatuiirbigertheife merkwaardigerwijze, vreemd genoeg. Mealviirbigteit,
, —en = merkwaardigheid, vreemdheid,
zonderlingheid. %leapt(ten, 1. = merkteeken, kenteeken.
meerl, merel.
—n
Merle,
MeroWinger, qm. = Merowingers. ntero:
lvingifd) = Merowingisch. 9)/e4aniatece,
wiefautanice (spr.: meezaljäse),
—n =
mesalliance.
gek, krankzinnig.
inefoliug'fic =
9^le4nter14'ntu4, nt. — = Mesmerisme: leer
van 't dierlijk magnetisme.
— = tempeldienaar, kerkMciener, tn.
dienaar, koster, oppasser in de kerk.
MefoOotalnien, f. = Mesopotamia. utefotio.:
tai ntift0 = Mesopotamisch.
Met, iv. — = bak, gemeenschappelijke tafel
op schepen, officierstafel (in Engeland).
Meffautt, f. = misbediening, mis, dienst.
metbar = meetbaar. Mefrilarteit, — =
meetbaarheid.
Merrburb, 1. = misboek, missaal; marktboek.
^ efrbubc, iv. = kraam. 9neffibletter,
misdienaar. Merfe, iv. —, —0 = mis; 1111.
Wen, Oren = de mis lezen, hooren; mis,
jaarmarkt; bad bauert feine ,VeiNiger
=
dat duurt niet lang; ook = 9,J1d.
uterfen, ft. (b.) (bu m*, er mist; /ad; miii3e;
mif ! gemeffen) = meten, afmeten; bad Meer
m. = de zee bevaren; ficii mit einem nt. =
zich met iem. meten.
Meffenien, 1. = Messenie. uteffenifit =
Messenisch.
— = iem. die meet, meter.
I. Merfer,
II. Merfer, f.
— = mes; einem ba?,
an bie Refire f4eit = iem. 't mes op de keel
= tot 't uiterste; mit
zetten; bid auf
bem grofen aufWeiben = opsnijden,
liegen. Merfertiiinfifien, f. = messelegger.
9nercerbeited, 1. = messenetui. Merferrnen,
1. = mesje. Merfergriff, M., :lieft, T. = hecht
of heft van een mes.
m.; :Cc4eibe, iv. =
MergerHflinge,
lemmet, rug, scheede van een mes.
= messenmaker.
Merferfdjittieb,
ferfchtnicbcarbeit, :Ware, Yu. = messenwerk,
messnede.
messenwaren.MerferfMnitt,
= punt van een mes.
Merferfintic,
Merferftidi, m. = messteek.
= vrijheid, recht om een
Mefffreibeit,
jaarmarkt te houden. Ttefrfrember, =
(op de jaarmarkt) koopman van buiten.
9nefraelb, 1. = ontvangst (op de jaarmarkt).
Mcfrgefrijettf, 1. = kermisgeschenk, kermis.
Mcfrgeltianb, I. = misgewaad. ancfrout,
1. = marktgoed(eren). Mefi'Outb, I. = mishemd.
9fleir4013, 1. = vaamhout.
t! ref iv. = Messiade: lied van den
Messias. uteffia'nifrti = messiaansch: den
Messias betreffende. Meffi'a4, nt. = Messias.
= messing, geelkoper;
Meiling, I.
mengelmoes van Hoog- en Nederduitsch.
libleri), f.; :brabt, m. = messing11blik; -draad.
mef'fingen = geelkoperen. Merfinflootirr,
1. = vaatwerk van geel koper.
uiner, m. = messingsmederij.
rOn bter, m. = handelaar in geelgieterswaren.

Vietennafi.

MerfingWitte, iv. = geelgieterij. merlin;
gifdj = koeterwaalsch, zie Wieffing. clef':
fingpfatte, iv. = plaat geelkoper.
fo4lager, m. = geelgieter.Ware,
tn. = geelgieterswaar.Wert, 1. =
geelgieterij.
Mefilatalog, nt. = catalogus van de boeken
die op de jaarmarkt komen.
Mcktette, m. = meet-, maatketting.
McfOriinter, m. = (ker)miskramer.
= meetlijn, -koord.
Anekteine,
Mcfricute, V. = (ker)misbezoekers. Mefr:
net!, zie tuner.
icklloPfer, 1.; 4oriefter, m. =
-priester.
MeVputt, 1. = 'essential' voor 't missaal.
MeV 11 rule, :ftange, Yu. = meetilroede,
:ftocf,
:tifcl),
:ftati,
Metlifdjunr,
nt. = meetlisnoer, -stang; -stok; -tafel(tje).
=Worl)c,
iv.;
:3eit,
iv. =
Meri'llloare,
(ker)misil waar ; -week ; -tijd.
maat, een inhouds[Tiefte, Yu. —, —0
maat; bak.]
= mesties: van geMcfti'30, ut. —0,
mengd nl, blank en Indiaansch ras.
= mede, mee, honingdrank.
Met, m.
f. --(eA — = metaal (ook vow.:
klankrijkheid in de stem). ) letall'aber, iv. =
metaalader. metalrartig = metaalachtig.
= metaalasch. metarten =
Metall'aftte,
= metaalkleur.
metalen. Metall'farbe,
= metaalhoudend.
auc4, $t. = metallieken, een soort staatsschuldbrieven. inctatilifct) = metaalachtig,
ertshoudend, metallisch, metaliek.
fie'ren, fcWv. (0.)= metalizeeren, met metaal
bedekken.
= metaalli=f1Inbe,
Metati'lltafer,
kever, -kunde.
Metallograptyie', — metallographie:
teekenen op metaal. 410Zetalloibi, f. —(e) ,
—0= metallolde: niet-metaal. Metallurgic',
iv. — = metallurgic : wetenschap van de
metaalbewerking. inetalltur i gifri) = metallurgisch.
= metamorphose:
MetantorPt)ole, iv. —,
gedaanteverwisseling, herschepping. meta:
(1).) = metamorphoutorpliofie'ren,
zeeren: van gedaante veranderen.
MetaVier, iv. —n = metafora, metafer:
overdrachtelijke uitdrukking, beeldspraak,
figuur. utetaptio'rifri)= me t aforisch: tiguurlijk.
MetalAn'fir, MetaPtinfit', iv. — = metaphyzica: leer van het niet waarneembare,
van het bovennatuurlijke. Inctaplityfifr4 =
metaphyzisch.
Metalnefi4, iv. — = metathezis: klankverspringing, omzetting.
=
MetemPftptoje (spr.: koze), iv. —,
metempsychoze: zielsverhuizing.
—e
=
meteoor
:
luchtsteen.
Meteor', T.
metco'rifel) = meteorisch: lucht- of weersverandering betreffende. Metcorit', nt.
—e = meteoriet, meteoorsteen. Metcorolog',
in. —en, —en meteoroloog. Meteorologic',
— = meteorologic: leer v. d. dampkringsverschijnselen. uteteoroto'gifrO = meteorologisch. Metcoroftop', 1. —(e), —e = meteoroscoop: toestel om de verschijnselen in den
dampkring waar te Demon. Metcoriftein,
= meteoorsteen, meteoor.
nt.),
— = meter,
Meter, f.
(schertsend ook = Mart). Meterntaff, 1. =

Meteritiftent.

371

metermaat, metrische maat. Tie'terftittent,
1. = metrisch systeem.
Met 4, zie net.
= methode.
MedWbe, —,
iv. — = methodiek.
m.
= methodicus: die volgens vaste methodes
werkt.
methodisch.
Tletijobiftf, nt. —en, —en = methodist: aanhanger van een zekere Chr. sekte. ntet4obif=
ftifr4 = methodistisch.
9)ZetonOntie, iv.—,—(e)n= metonymia : naamverwisseling. metonn i ntifri) = metonymisch.
Tleto'pe, —, —n = metope: tusschenruimte in de Dorische fries, waarin de versiering aangebracht wordt.
Dielrif, —=metriek:versleer.metrifci) =
metrisch: in verzen.
Tletrotonie, iv. — = metrologie: meet- of
maatkunde. Metrononf, f. (e),& --e = metronoom: maatmeter.
MetroPo i le, iv. —, —n = metropolis, metropool: hoofdstad. TletroPolit', nt. —en, —en =
metropoliet: bisschop, aartsbisschop van de
Gr. kerk. TletroPotitan i firciy, = metropolitaankerk: aartsbisschoppelijke hoofdkerk.
9,Jtetra = metrum: versmaat.
Meitrum, f.
Meti te, iv. —, --n = metten, vroegdienst.
= metworst.
Tiettlyurft,
een zekere inhoudsmaat
Meti3e iv. —, —rt
(± 3,5 L.); bijzit, deem, slet, hoer.
1Jtet3etei', —, —en = slachting, bloedbad.
ntet3etn, fchiv. (h.) = moorden, slachten,
een bloedbad aanrichten. [Met3etfrIPPe, =
worstsoep].
91lef3engetb, f. = maalloon.
ntet3entueife = bij maten.
— (1iibb.) slager, vleeschMetl'ner, m.
slagersjongen.
houwer. Anetl'aerburir4e,
vergeefsche loop.
anetywergang, m.
= ameuMeubtententi (spr.: no), 1.
blement.
MettItetinorb, nt. sluipmoord. 9nenAcf:
marber, in. = sluipmoordenaar. uteu'itetz
varberifit = als of door een sluipmoordenaar, verraderlijk. nteu'dietn, fcbiu. ((j.) = vermoorden, sluipmoord plegen. anett'cliefrotte,
iv. = bende sluipmoordenaars. anenctrter,
in. — = sluiptnoordenaar. menOterifit =
als of door een sluipmoordenaar, verraderlijk.
ineur4lin0 = verraderlijk, door sluipmoord.
Tlen'te, —n = koppel, troep, bende,
menigte. [nteulen, Irbil). (tj.) = muiten].
Metateret i , iv. —, —en = muiterij, oproer.
muiter, oproer—
Men'terer, in.
maker. nteul terifr4 = muitend, oproerig.
— Mexikaan. inegiict'z
Megifa'ner, m.
f. = Mexiko.
niftt = Mexikaansch.
= mein .,err.
TlicWina, 1. .. men = miasma: smetstof
in de lucht, kwade damp. iniantaitifet) =
miasmatisch: smetstof bevattend.
miauwen, mauwen.
ntiau'en, fcbiv. (h.)
Mitt = (Ace. van icb) mij , me.
Milt g ef, nt. = Michael, Michel.
Sint-Michiel (29 Sept.).
f.
= St.-Michielskermis.
9)liciictetWtneffe,
TlictiaetWtag, nt. = St.-Michiel. Tartet,
= Michiel, Michel, sul, lomperd, kinkel;
ber Zeutiche = de Duitsche Michel; de
goeie eenvoudige Duitscher.
Tlicintan'neto, Tartlet itn'oefo, in. =Michel Angelo.
Thcrtnact, m. = poespas, mengelmoes.

— = keurs, lijfje, corsage.
Mieber, 1.
Tliene, to. —, —tt = gelaatsuitdrukking,
trek, gelaat;
macten = doen alsof, den
schijn aannemen, zich (naar den schijn) gereed maken om ...,• Bute mum biifen Spiet
inacen = zich goed houden; Otte eine E. au
ber6ieheit = zonder een spier to vertrekken.
sMienenbeuter, tn. = gelaatkundige. iYlie':
nenbenterei, :fitnbe, = gelaatkunde.
Tlie'nenfpiet, f. = 't werken met gelaatsuitdrukking, spel van de gelaatstrekken.
—n, zie Wineife].
[Aniere,
[mien = leelijk].
MieL iv. = Marietje, Mies.
Tliefefatle, iv. = poes, muizepoes.
Aniefepeter, m. = sukkel.
= mossel.
9)1W'ntufrbet,
I. Miele, iv. —, —it = hoop groan, mijt,
stapel, garf.
—n = mijt, made, worm.
II. Miele, iv.
III. Miele, iv. --n = huur, huurprijs;
our DI. Mohnen = in huur hebben; in bie 511.
nehmen = in huur nemen. ntieten, fcWv. (tj.) =
Atabier, Anect,
(Uohnung, Sagen,
—=
Eagb, $ferb) huren. Mieter, m.
= verhuurster.
huurder. anietifrau,
Tlietigeth, = huur, huurgeld.
tn. = verhuurder, eigenaar. Mierfutfite,
= huurkoets, vigelante. Anieffing, tn.
—e = huurling, [hoop, stapel (vooral
van rapen), kuil vol raper].
:fontraft, m.; :truOtien,
TlieWlitaferne,
= huurilkazerne; -kontrakt;
V.; :inert,
-troepen; -waarde.
9flietitiertrag, m. = huurkontrakt, -ceel.
miets iveife = bijwijze van huur, in huur.
anier3ettef, tn. = huurbrief, huurplank
(papier of plank met „te huur"). 9)/ter3in,
nt. = huishuur.
—, ..5en = Marietje, Miesje;
Vie3(e),
poes(je)!
=
nt.
9)11'nnon (spr.:
mignon, lieveling.
Migrai ne,—n = migraine, (schele)
hoofdpijn.
= mikado, keizerstitel
nt.
in Japan.
anifroli(i)en, 43t. = mikroben, bacterieen.
MitrocePtjale, m. —n, —n = mikrocephaal:
kleinhoofdige. m. -- = mikrokosmos: de mensch als een wereld in 't klein.
anifronteter, 1. (u. tit) = mikrometer: werktuig tot 't meten van kleine afmetingen.
Tlifroption', —(e)5, —e = mikrophoon:
toestel om zeer kleine geruischen te vernemen. Tlifroffotv, f. —(eA —e = mikroskoop. ntitroffivpifc4 = mikroskopisch. 9)11:
fro3e4tytle, zie Ttifrocepbare.
—e = wouw, kiekendief,
Mikity, tn.
hoenderdief.
= Milanees.
—n,
anifirtnefe,
Tiirbe, iv. --, —n = mijt, made, worm.
mit'bin = vol maken, wormer.
— = melk; hom; bat Stern fteht in
Tlitri),
ber = is nog niet rijp; er hat nicht bier
in bie E. 5u brocren = hij heeft niet veel in
de melk to brokken, hij heeft 't niet ruim.
Tlifit'aber, melkader. mitriyartig =
melkachtig. Tlitqbart, nt. = melk-, vlasbaard, melkmuil.
MiteiY11 bre', m.; :brut, f. = melklIpap ; -brood.
Mitctrbruber, = zoogbroeder. anitOet=
nter, m. = melkemmer.
24*
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(1).) = melkgeven; eine Writcbenbe Stub = een melkgevende koe.
— = hommer. 9.MW:
MiraOer, nt.
= melkkleur. initqfarben
tattle,
melkkleurig.
=
Mifetilfiefier, T.; :ffafMe, Iv.; :frau,
melkilkoorts (zog-); -flesch, -vrouw.
melkgevend. Mitifygefiit
milit'gebenb
f. = vaatwerk voor melk, melkvat.
= melkachtig.
glaL = melkglas.
ntifAig = melkhoudend, met melk.
:fanne,
=
9.nit011fafb, 1.; :fammer,
melklikalf (zuig-); -kamer (melkerij); -kan.
Mildrletter, m.; :foft, in.; :frug, m.;
m. = melkilkelder (melkerij); -kost; -kruik;
-emmer.
Yllfit4, M.; :fur, tn.; :ntettuten, f. =
melk koe ; -kuur ; -meid (-meisje).
anititilIntantt, m. ; :tneffer, m. = melkliman
(-boer); -meter -weger).
itcber.
9..nifrfriter, zie
:fttrnnf,
Tli1q11faft, m.; :fiture,
iv. = melk sap ; -zuur ; -Last;
-schotel.
MifitiftOtoefter, iv. = zoogzuster.
MitriPlfeit)e, ht ; 44nife, iv. ; :WOO, Iv. =
melkliteems (-zeef); -spijs ; -weg.
m. = melkilsoep,
Mitrfilfuppe,
[-pot.
zijgdoek.
anitrirtudi, f.
anifOlItuirtfitaft, t y .; :30n, m.; :purer,
= melklihuis (-inrichting); -tand; -suiker.
ntifb, mit'be = zacht, niet strong, goedaardig;
[mild, vrijgevig]; ein inner Megen - een
zachte, malsche regen ; mitbe etiftung vrome
stichting, liefdadigheidswerk; feine mitbe
auf tun = zijn milde hand openen; milbe
Oalien = liefdegaven. Antrbe, — = zachtheid, goedaardigheid, vriendelijkheid, [mildheid]. [ntirben, fcbin. (b.) = zacht doen
afloopen, glooien]. milibern, (t).) =(ein 1.1rteit, eine t-rafe, ben Scbmera, Sitten)
verzachten, verlichten, temperen; (ben Scbmera)
lenigen; [zachter stemmen, bedaren]; mit=
bernbe tImfaittbe = verzachtende omstandigheden. Mit i berung, —, —en verzachting, enz. Mil i berunOgruttb, m. - verzachtende omstandigheid. TlitiberunOntit:
tel, f. = verzachtend middel. ritilbljer3in =
zacht-, teerhartig, weldoend, weldadig.
reirp = zacht, teeder, weldadig. mitbitatig =
milddadig, mild, weldoend. anitbitatigfeit,
hi. = milddadigheid, weldadigheid, mildheid.
—(e) = krijgswezen, soldatenstand, leger.
m. —(e)d, —e = militair: soldaat.
II.
officier van gezondheid.
.931ifitiiriar3t, m.
Milithribeautter, m. = militair ambtenaar.
militair gem.
volmachtigde.
dienst. tnifitiir'frontnt m. = mak in den
dienst, in 't vuur. T. = militaire rechtbank, krijgsgerecht.
= Mil. Grenzen (in Oostenr.).
mitttd'tif dl =
.anifitarWittu, m.
—
militairisme. anifitar i mufif,
= militaire muziek.
= dienstplichtig.
:ftattb, en.
Militar'llfAule, le.; :ftaat,
militairellschool; m. staat; m. stand.
= krijgswezen, alles wat
Mititarloefen,
't leger betreft.
— en = landweer, schutterij,
Mitt3',
landstorm. anifi3 i ftaffe,
lichting.

mit'djeu,
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= mille, duizend. Milfeniniunt,
f.
nien = millennium: duizend-jaar.
—n = milliard: 1000 millioen.
anilliar'be,
Mit i ti1Igramm, f.; :meter, M. U. 1. =
gram; -meter.
—, —en = millioen.
Million',
nt. —(e)6, —e = millionair. infirtion'itet,
mittion'tet = millioenste (deel).
— = milreis: 1000 reis
f.
(Port. f 2.80).
—, —en = milt. Mil3ifteiten, T. =
steek in de zijde, in de milt. 9)1113 1 fur4t, =-miltzucht, hypochondrie, spleen, melancholie,
zwaarmoedigheid.
= miltzuchtig,
hypochondrisch.
m. --n, —n = mime: gebarenspeler,
doen,
tooneelspeler. nti'men, TcW1). (I,.)
lappen, flikken. Witmettbir4ter, = mimendichter,, dichter van kleine drama's. tUli'mif,
in. = mimiek: gebarenspel; (ook: zaak, ding,
boel), nt. zie Mime.
ntiintiff0 = mimisch: door gebaren, van de
gebaren.
mimoza, zinkruid,
Minto i fe, Yu. —, —it
kruidje-roer-me-niet.
= Vinute.
bo. = Mina. MittAett, 1. = Mientje,
Mijntje.
zie iJlina.
= minaret:
Minaret(t)', f. —(e)8,
moskeetoren.
miniber = minder, kleiner, geringer, lager.
= minderheid. min'ber:
Min i be0eit,
minderjarig. Mittiberiiiftrigfeit,
— = minderjarig. minibern,
(f).) =
minderen, verminderen; (beitn Striden) minmindering, verderen. Min'berung,
mindering. anin'bertuert, = minderwaardigheid, to weinig waarde, tekort. min':
bertuertig = minderwaardig. anin'ber3afil,
= minderheid, kleiner getal.
mini/nit = minst, geringst; nicbt bad min=
befte = niet 't minst; aunt minbeften = voor
't minst, ten minste; nidjt int minbeften =
niet in 't minst, in 't minst niet, volstrekt
niet. min'beftett = minstens. Minibeftfor:
minst vragende.
bernber, nt.
I. aniline, in., zie Dina.
II. Tiiine, in. —, —n = mijn(groeve); springmijn; er tdcf3t ate Tlinett ipringen = hij zet,
stelt alles in 't werk, wendt alle mogelijke
middelen aan.
anii nenlIbau, in.; :gang, m., :gratier, nt. =
mijnilbouw; -gang; -graver.
=
m.; :Orb, nt.; :fantnter,
mijnilingang; -haard; -Lamer (-oven).
= ooriog in de loopgraven.
9)1iinenfrieg,
MiltenlItabung, 1-13.; :tric14ter, m. =
lading; -trechter.
—n = ruw erts.
9.niitter, iv.
—ien = mineraal,
—e
9)/inerati, 1.
delfstof. Mineral/flab, f. = mineraal bad.
Mitteralienilfabinett, 1.; :fammtung, =
delfstoffenflkabinet (-muzeuni); -verzameling.
mineral-U(4 = mineraal. Mineralog', m.
—en, —en = mineraloog: delfstofkundige.
— = mineralogie. mine:
Tlineralogiei,
mineralogisch. Minerat'queue,
ralo'gifit
=
lv. = minerale bron. Mineratireht,
delfstoffenrijk. anineratituaffer,
= mineraal water.
= Minerva: godin der wijsheid.
Mineriba,
= mineur:
—e
Mineur',
loopgravenmaker.
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Miniatur', tn. —, —en = miniatuur: klein
beeld.
Miniatur'll atOgabe, iv. ; =bib, f. ; :matey,
nt. = miniatuuriluitgave; -beeld; -schilder.
ntinie'rett, fcbtu. (0.) = ondermijnen, ondergraven. Minie'rer, m. ------, — = mijngraver.
9)tiniinat'11 betrag, m.; ::geiviitt, 1. = kleinste II
bedrag (minimumbedrag); kl. gewicht.
Taitintunt, f. --(s), .. ma = minimum:
kleinste bedrag, kleinste hoeveelheid.
Minis iter, in. „ --, — = minister; V. be
3nnern, be tufiern =--- minister van Binnenlandsche Zaken, van Buitenlandsche Zaken.
Minifteriarbeantter, in. = ambtenaar aan
't ministerie. Minifteriarbireftor, in. =
directeur aan een ministerieel departement.
Minifteriat i rat, m. = ambtenaar, die in 't
ministerie verslag uitbrengt, rapporteur.
Minifterial'berorbnung, iv. = ministerieele
verordening. ntinifteriell' = ministerieel.
Minifteriunt, 1. —(s), ..-rien = ministerie:
ministerambt, alle ambtenaren van een minister, de ministers of 't kabinet, ministeriegebouw; gezamelijke geestelijken van een
parochie.
Minilterilfonferen3, tn.; ArifR4, tn.; :priiii:
bent, m. = mintsterlconferentie; -crisis;
-prezident (eerste m.).
Minilterlirat, In.; :refibent, m. = minister 11 raad; - rezident.
Mini'iterberantivortliettelt, lb. = ministerieele verantwoordelijkheid. Minilterivett:
fel, In. = wisseling van ministerie.
Miniftrant', in. —en, —en = ministrant:
misdienaar. miniftrie'ren, fcbib. (b.) = ministreeren: den priester bij 't altaar behulpzaam zijn.
Minina, tb. = Mina.
[Min'ne, tn. — = min, liefde. Min'netieb,
1. = minnelied. iniulten, fcbIn. (b.) = minnen,
beminnen].
MinItell fang, in. ; =flinger (: finger), m. =
minne II zang ; - zanger.
tninItig, inin'nigtirt) = lieflijk, aanminnig,
teer.
Minorat', T. —(e), —e = minoraat: recht
van den jongste op 't erfgoed, dat erfgoed
zelf.
tninorenn' = minderjarig, onmondig. Mitto:
rennitiit', W. — = minderjarigheid, onmondigheid.
Minorit', in. —en, —en = Minoriet: Franciskaner.
Minoritiit', h.). —, —en = minoriteit: minderheid.
Minotaur', in. --(b); Minotau'ro, in. — =
Minotaurus (monster: half mensch, half stier).
Min'itret, in. ---, ---- = minstreel, zanger,
speelman.
Minitentv, m. —en, —en = aftrektal.
inis in0 = minus, min; ba y V. = 't ontbrekende, 't tekort. Miltuviiten, 1. = minus-,
minteeken.
MittiWtet, to. —, —it = kleine letter.
Minule, In. —, —n = minuut. ininulen:
fang = minutenlang.
Minulettilutg, tn. ; :Wert 1.; =3eiger, In. =
minuut II horloge ; - werk ; - wijzer.
Tlinulien, 43t. = kleinigheden. ntinutliW =
minutieus: tot in kleine bijzonderheden
nauwkeurig.
9)lilf3e, to. —, —n = munt, ment (een plant).
Mir (Dat. van id)) = mij, aan of voor mij;
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nt. nicb0, bit nicbt = zonder zich om iem.
of iets te bekommeren; fo m. nicb0, bit
nicbt fdf3t ficb bad nicbt inaen = zoo maar
eventjes is dat niet te doen; tuie bu in., fo id)
bit = leer om leer.
Mirabelle, W. —, —n = mirabelle, een snort
pruim.
Miralel, f. ----, — = mirakel, wonder.
Mir'te, zie Vbrte.
Miliri3a, m. — (s), --- = mirza : heer.
Miiant4ro4i, nt. —en, —en = misanthroop:
menschenhater. Mifantbropie', In. — =
misanthropie: menschenhaat. utifantOro',.
pifc4 = misanthropisch: menschenhatend.
Mikenalteen, zie UtOaeffarteen.
utifeO'bar = mengbaar. anifib'e0e, tn. = gemengd huwelijk.
riti'frhen, fcbiv. (b.) = (Cif t, ectifer nob rein,
9tetatie) mengen, vermengen; (Me Rarten)
schudden, wasschen, mdleeren; mifcbe bicb
triobt binettt = bemoei je er niet mee; gentifcbt
(bon ether Oeferficbaft, ether Qbe, einem
bore) = gemengd. TliirWforn, f. = mengkoren. MifOtlitil, m. —(e)t, —e = iem. van
gemengd ras, kleurling. Mittt'utafek m.
—e s , —e = mengelmoes, poespas. Mift0'.=
tranf, in. = mengdrank. Mi'fitung, Iv. —,
—en -,---. mengsel, vermenging, mixtuur; (van
metalen) alliage. Milltung4rerintung, tb. ------mengingrekening. Mifc4'bott, 1. = gemengd
ras.
[Misfed, f. --,, --,?, = jong meisje. uti'fetn,
jAin. (b.) = wat vrijen.]
inifera'bet = mizerabel, ellendig, jammerlijk.
MiCe're, tn. — = misere, ellende.
Mliere're, f. --(s), —(a) = miserere: R. - K.
kerkgezang; een darmziekte.
TiiiogOn', nt. —en, —en = misogynes: vrouwenhater.
Taftict, to. —, —n = mispel.
Mik tn. —, Oliffe = miss: jufirouw, mejuffrouw.
ntifiarOlen (Part. mifyuttet), fcbtn. (b.) = verachten, minachten, geringschatten. MiVae0::
tung, tn. = verachting, minachting, geringschatting.
I. Miff al', f. —(eA —e = missaal: misboek.
II. )iiffat', — = missaal: een groote soort
drukletter.
[ntiff0e0agen, ict in. (b.) = mishagen, misvalise.] Mikbebagen, f. -- = misbehagen,
onbehaaglijkheid, onaangename stemming.
[inifoefiebig, zie mitiebig.]
Mitbitbung, hi. = misvorming.
tnifOit'llgen (Part. mif3bittigt besser als : gentif3=
bitfigt), fcbin. (b.) = misbillijken, afkeuren.
Mikbilligung, In. — = afkeuring, blaam.
MifOraucti, m. = misbruik. uttftbrau'iten
(Part. mif3braucbt besser als : gemitbraud)t),
fcbto. (b.) = misbruiken, misbruik maken van;
(ben %amen OottW ijdellijk gebruiken. miff':
brauttlici) = verkeerd, strijdig met de wetten
van betamelijkheid e. d.
[Mifis tiiinbni4, 1. = mesalliance.]
inifiben'tett, fcbtu. (b.) = misdui'den, verkeerd
uitleggen, euvel duiden, kwalijk nemen. Miff:
beutung, Iv. = misdui'ding, verkeerde uitlegging.
tniffen, Tcbt-u. (b.) = niet zien, vermissen,
missen, niet meer hebben, 't gemis voelen,
ontberen; ettu. nicbt m. fiinnen = er niet buiten kunnen.
Mifrerfolg, in. = slechte uitslag, slechte
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afloop, slecht succes, nederlaag. Mikeritte, mifiltintmett, jobtti.
= ontstemmen. anit:
iv. = slechte oogst.
= slechte stemming, slecht
ftimmuttg,
= misdaad, euveldaad. Ttifife: humeur.
Tlifjetat,
= misdadiger, boosdoener.
Tlifrton, m. =mistoon, wanklank, wangeluid.
toter,
fcbtv. (b.) = valsch, verkeerd
miWatitert, ft. = misvallen, mishagen,
hinderen. Tlifrfailen, f. = misnoegen, tegen- klinken, wanklinkend zijn.
zin. ntifffanin = onaangenaam; m. bentexfen mi-4trau'en (Part. mif3traut besser als guilt=
od. ficb nt. iiber etiv. duiern = afkeurend

opmerken, zich afk., ongunstig over iets uitlaten.
miffgeartet = ontaard, uit den aard geslagen.
Tliffgeburt, tn. = misgeboorte, wangedrocht;
miskraam.
9,fliffoefiibt, = gevoel van onbehaaglijkheid.
mifrgefaunt = slecht geluimd, sl. gemutst,
in een slecht humeur.
aniffgefrOict, 1. = ongeluk, tegenspoed, ongelukkig lot.
= wangestalte. mifrgeftaf:
Mitgeftatt,
t(et) = wanstaltig, misvormd.
mifrgeftimnit = slecht gestemd, ontstemd.
DZifrgettiar10,
= misgewas, misgeboorte,
gedrochtelijk gewas.
mif{gtiie'ien, Edify. (f.) = mislukken.
miftgiin'nen, f(t Yu. (b.) = misgunnen, benijden.
Aniygriff, nt.
misgreep, verkeerde greep,
vergissing, fout; einen nit. tun = verkeerd
grij pen.
9)/iirgattit, iv. = afgunst, wangunst, nijd.
mi-frgiinftig = wan-, afgunstig, jaloersch.
mifActittletit (Part. mitbanbelt besser als:
gemitbanbett od. mitgebanbett), fcinv. (b.) =
[misdoen, verkeerd doen], mishandelen. ftni-f;:
tianbquttg, iv. = mishandeling.
= másalliance, huwelijk beDliff4eirat,
neden stand.
[tititi)eltig = niet overeenstemmend, oneens.]
anifrtieffigfeit, —, —en = tweedracht,
oneensgezindheid, oneenigheid.
[miiliOrett, jcWv. (b.) = verkeerd hooren.]
Minion', iv. —, —en = missie: zending.
nt. —(eA —e = missioMiffionari,
naris: zendeling. TliffiotWatiftatt, tn. =
zendelingenhuis. DiifflorWaefeltfc4aft iv. od.
:herein, nt. = zendelingengenootschap.
aJiif fib', f.
—e;
, n=
missieve: zendbrief, schrijven.
1. = slecht jaar.
Witirftattg, m. = wanklank, valsche hank,
valsch accoord.
Mifffrebit, tn. = diskrediet, ongunst, ongenade.
miktic4 = twijfelachtig, onzeker, hachelijk,
netelig; idj befanb midi in einen mif3ticben
,Vage in een moeilijk parket. T1ifrtir4feit,
in. — = twijfelachtigheid enz.
onbemind; fict) bei einem in.
mittiebig
macben = bij iem. uit de gunst geraken.
ntif3fang;
mi titegen, ft. (f.) (6 ntittingt;
mi Lange; mittungen) mislukken, niet gelukken; bad ift ibm iniffungen=hij is er niet
in geslaagd, 't is hem mislukt.
'Mitring, tn. = ontmoediging, neerslachtigheid, mismoedigheid, wrevel. mikututia,
mifrmiitig = mismoedig.
— = arseniekkiezel.
MIVPidet,
mitiraleit, ft. (f.) = mislukken, missen, slecht
uitvallen, verongelukken, bedemen; ein mid=
ratened tinb = een bedorven, slecht opgevoed
kind; [ontraden, afraden].
[TliVrebe, Iv. = kwaadsprekendheid, praatjes.]
AnifOtattb, = misstand, verkeerdheid,
gebrek; [leelijks, wat niet goed staatj.

trout), fcbin. (f).) = (einem) wantrouwen, niet
vertrouwen. anifftrauen, 1. wantrouwen, slecht vertrouwen, argwaan; V. gegen
einen baben od. begat, M. in einen jeten =

iem. wantrouwen, wantrouwen tegen iem.
hebben. Wlifftraiteittiotum, f. = votum van
wantrouwen. mittretatifc4 = wantrouwend,
wantrouwig, achterdochtig.
anifrberattiigett, = ongenoegen, misnoegen,
ontevredenheid. mifrbernitiigt = misnoegd,
ontevreden, uit zijn humeur, ontstemd.
j. = wanverhouding, onevenredigheid.
TliffberftiinbitiL = misverstand, misvatting. mifrberitebett, ant. (fj.) misverstaan,
verkeerd verstaan.
= misgewas; slechte,
Tlifftnar, tn.
mislukte oogst.
= mest, mist; damp, mist;
WU% m.
(stud.) zottepraat; bc0 ift nicbt auf feinent
getvacbfett=dat is geen koekje van zijn eigen
deeg, dat is zijn eigen werk niet. TliftrOatier,
in. = mestboer, putreiniger. fftift'beet,
=
broeibed, mestlaag.
—n = mistel, marentak.
Millet, Iv.
mi'ften, jcOni. (b.) = mesten.
smeerpoets, vuilik.
foRift'fint,

; :Oanfert, nt.;
tn.; :grebe,
= mestil vork; -put; -hoop; -vaalt.
:1 of,
mi'ftig = vol most; mistig.
=Ofiitle,
Tlift'llianc4c, W. ; =fa *,
=thagen, m. mestligier; -poel; -kuil; -wagers.
mit, 43ritp. nut Dativ = met; einen m. Wanteit

nennen, eintaben = iem. bij zijn naam noemen,
uitnoodigen; nt. einem QBorte = in een woord;
nt. Zanf annebmen = in dank aannemen;
in. faftent Mute = in koelen bloede ;
$roteft
onder protest terugzenden;
aurildfcbicren
m. einem Male od. einmat = opeens,
ineens; m. 3tvan3ig Z5'abren = op twintigjarigen leeftijd; einen m. ettv. beivitten = iem.
op iets onthalen, trakteeren; icti bin nt. itjnt
3ufriebett = over hem te vreden; bie B'eftung
hint
2ebetOntittern berfeben = was van
voorzien; einen nt. etiv. VericOonen = iem.
van iets verschoonen; fie ift in. einem Sobne
niebergefommen = van een noon bevallen;
m. Necbt = terecht; in. llurecbt = ten onrechte; nt. Feuer unb Stbrvert = te vuur en
to zwaard; in. gamier 9Zot = ternauwernood;
bi in. hem bierten suti = tot en met den
4 Juli; tn. nicbten = volstrekt niet, wel peen;
ein Mann, nt. Xiamen = genaamd P.; in.
better .taut babontommen = er heelhuids afkomen; nt. 5.Zobe ahgeljen = overlijden; ta3t
midi au?, m. bent = ik moot niets van hem
hebben. uttt,
= me(d)e, ook: idj bin in.
babei = ik doe ook mee;
fat Nate fiten=
ook in den raad zitten.
Dlitlittefter, m. = tweede oudste.
Tlit'annertagter, in. = medeaangeklaagde.
mit'arbeitett, fcbtv. (b.) = me(d)ewerken,
samenwerken. Dlit'arbeiter,
= medewerker.
of
bij
in be=
nine
miti tieureifen, ft. (fj.)
grijpen, vervatten.
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mit'beroutnten, ft. (.0.) = me(d)ekrijgen (ook
als bruidschat), tevens krijgen.
Mit'befill, in. = medebezit, gemeenschappelijk
bezit. Mit'befitler, nt. = medeeigenaar.
acbe) ook deelmirbeteitint = (an einer
hebben aan, betrokken zijn in (een zaak).
mit'beiverbett fin), fcbtn. (b.) = me(d)edingen,
rne(d)esolliciteeren. Mit'beiverber, in. -,---mededinger, medesollicitant. Mit'betuerbunn,
tn. = mededinging.
Mit'bethotytter, nt. = medebewoner.
mit'be3nbten, fcbin. (b.) = me(d)ebetalen,
ook betalen; filr einen m. = voor iem. betalen.
mit'bringen, unr. (b.) = me(d)ebrengen, aanbrengen, [me(d)ebrengen, tot natuurlijk gevolg hebben = mit ficb bringen].
Mit'brither, in. = medebroeder, naaste.
Mit'biirger, in. = medeburger.
Mintrift, m. = broeder in Christus, medechristen.
mit'biirfen, unr. (b.) = me(d)emogen.
Mit'elgentum, f. = medeeigendom, medebezit(ting). Mit'elgentiinter, in. = medeeigenaar.
miteinan'ber = met elkander, samen.
mit'empfintren, ft. (b.) = me(d)e(ge)voelen,
sympathizeeren. Mit'empfinbuna, to. =
medegevoel, sympathie.
Mit'erbe, nt. = medeerfgenaam. mit'erben,
fcbin. (b.) = medeerven.
mit'effen, ft. (b.) = merd)eeten. Mitieffer,
m. = me(d)eeter, commensaal, tafelgenoot;
vetwormpje, puistje.
mit'fOren, ft. (f.) = meerijden (in een wagen), meevaren; [einem in. = met iem. handelen, iem. bejegenen].
mit'faiten, fcbin. (b.) = me(d)evasten, ook
vasten.
mittfreuenb = zich mede verheugend.
mit'fitOien, jcbto. (b.) = me(d)e(ge)voelen.
mit'fitOren, fcbtu. (b.) = me(d)evoeren, meesleeper', meebrengen.
Mit'gabe, tn. = huwelijksgift.
Mit'naft, nt. = medegast.
mit'fleben, ft. (b.) = me(d)egeven; in 't huwelijk, als huwelijksgift meegeven.
Mits gebrault nt. = medegebruik, gemeenschappelijk gebruik.
Mit'nefannener, in. = medegevangene.
Miti gefittit, f. = me(d)egevoel, medelijden,
sympathie.
mit'Reben, nor. (f.) = me(d)egaan; ba y gebt
fo mit = 't gaat nog al.
Mit'fienut m. = medegenot, wederkeerig
genot.
Mit'oefttiipt, j. = medeschepsel, gelijke,
naaste.
Mit'llefette, in. = metgezel, kameraad, makker.
Mit'aift, hi. = huwelijksgift.
.9)lit'atieD, 1. = (mede)lid. Mitigtiebfitaft,
in. = (mede)lidmaatschap Mit'fltiebaarte,
to. = bewijs van lidmaatschap.
mits batten, ft. (b.) = mede, ook houden; ici)
butte and) mit = doe ook mee.
mitlietfen, ft. (b.) = me(d)ehelpen, steunen,
me(d)ewerken. ,anit i betfer, in. = me(d)ehelper.
Mit'Oeratti4geber, m. = medeuitgever.
Mit'Oerric*Ift, iv. = medeheerschappij. 9)/it'=
berrfiter, tn. = medeheerscher.
Mit'bitte, in. = medebulp, steun, bijstand.
within' = derhalsie, bijgevolg, dus.
[anitiwthati (Mithridates) = tegengift.]

9ittag6brot.

Mit'in0aber, tn. = medeeigenaar, medeboelhouder.
mit'fiimOfen, fcbitr. (b.) = me(d)evechten,
meestrijden.MitliimOfer, tn. = medestrijder.
Mit'fidger, nt. = medeklager, medeeischer.
mitiommen, ft. (1.) = me(d)ekomen, meegaan; volgen (ook fig.).
mit'hinnen, unr. (b.) = meekunnen.
mitlaffen, ft. (.) = me(d)e laten (gaan,
komen enz.).
mit'fauten, fcbtu. (b.) = mede klinken. [Alit':
taut], Mit'fauter, m. -----, — = medeklinker.
Mitleib(en), f. ---.?, = medelijden. -mitleiben,
ft. (b.) = medelijden, in 't lijden deelen;
me(d)e dragen. Mitleibenfltaft, to. = gemeenschappelijk lijden; in 9.N. Sieben = eveneens (aan 't zelfde euvel) doen lijden, aansteken,
ook ziek doen worden. ntit s telbenftiirbig =
beklagenswaardig, deerniswaardig, medelijdenswaardig. ntit'leibig = medelijdend, met
medelijden. mitleibtod=zonder medelijden,
meedogenloos. Mit'teib4beaeigung, tn. =
betoon, bewijs van medelijden, van deelneming.
utit'leib4bult = medelijdend, vol medelijden.
Mitiefen, ft. (b.) = mede lezen, tegelijk lezen;
gezamenlijk (een courant bijv.) lezen.
mit'inaMen, fcbin. (b.) = me(d)emaken, doormaken , meebeleven; meedoen.
Mit'inenfr#, m. = medemensch, naaste.
mit'miiffen, unr. (b.) = me(d)emoeten.
mit'neOnten, ft. (tj.) = me(d)enemen, (eine
Stunbe) ook nemen, deelnemen aan; aangrijpen, doen afvallen, doen afnemen; doorhalen,
havenen, onderhanden nemen; bie kranfbeit
bat ibn arg mitgenommen = erg aangegrepen ;
er ift in ber Beitung febr mitgenommett = erg
gehavend; (ein 2anb) verwoesten en uitplunderen.
mitniOten (mit nirOten) = volstrekt niet,
in 't geheel niet.
Mrtra, tn. —, —d u. .. tren = mijter: bisschopsmuts.
Mitraigteuje, to. —, —n = mitrailleuze:
kanonrevolver.
mit'reben, fcbto. (tj.) = me(d)espreken, zich
in 't gesprek mengen; bu baft bier nicbt mit.
aureben = niets to zeggen.
Mit'renent, m. = mederegent.
mit'reifen, fcbin. (f.) = me(d)ereizen; ber
9,nitreifenbe = de medereiziger.
mitfantt', trap. mit Dativ = met, met en
benevens.
Mit'fr*ttb, iv. = medeschuld, medeplichtigheid. mitifeputbig = medeschuldig, medeplichtig. Mtt'frOutb-tter, m. = medeschuldenaar.
Mit'ffiiiiiter, in. = medescholier, -leerling.
mit'fein, unr. (f.) = me(d)edoen, me(d)ezijn.
mitloiten, unr. (1).) = meemoeten.
mit'fineten, fcbiy . (b.) = me(d)espelen, meedoen; beetnemen; fie baben ibm iibet mitge=
fl3iett = ze hebben hem een leelijke poets
gespeeld. Mit'fOlefer, m. = me(d)espeler.
mit'fOreMen, ft. (.) = me(d)espreken, meepraten.
mit'ftintmen, fcbtu. (b.) = mede, ook stemmen.
Miti ftreiter, m. = medestrijder.
Mitlag, m. —(e)d, --e = middag; zuiden;
au V. Olen= 't middagmaal gebruiken, eten;
beute m. = van middag. mitliigig = op den
middag, middag..; zuidelijk. utitliigtit# =
van elken middag; zuidelijk. mitlag4 (od.
Mit'ta0)= 's (des) middags. TittlagCbrot,

MatoOeffett.

376

9Nob.

:effen, f. = middagmaal, middageten. )flit': Tlitlefilftimme, h).; :ftraffe,
= middel it
-weg.
tagftegenb, iv. = zuidelijke streek, zuiden.
; :464e, tn.; nt. = Anitlefftricii, m. = verbindingsstreep, koppelmiddagilhitte, -hoogte; -cirkel (meridiaan)...
teeken. Mitletftfici, 1. = middelstuk.
= middelste trede: middelste
Mitlag411finte, tn.; :malt,f. = middagillijn; tefftufe,
trap of graad, tusschengraad. Mitlettinte,
-maal.
=
namiddagpreek.
in.
tusschentint,
middeltoon. Mititeiton,
WIttlagOnebigt,
in. = middeltoon. Mitlettreffen, = midMit'tagCru4e, tv.; :fttiiifr4en, 1.; :feite,
deltocht (van 't leger).
tu. = middaglirust; -slaapje; -zijde (zuidzijde).
nt. = 9)lit'tellItuanb, W.; :bum m. = middelliwand;
MitlarOlifonne,
:ftunbe, W.;
-weg.
middag II zon ; -uur; -tafel.
= middagtijd, etenstijd. Tlitlettuort, = deelwoord.
Mitlagd3eit,
= zuidwaarts.
mitten = midden.
Mit'ternacrit, in. = middernacht; noorden.
ntitstan3ett, febin. (b.) = me(d)edansen.
— = midden; middel, taille;
mit'terniir4tig = midden in den nacht; midMitle,
anuar = in 't midden van Januari, half J.
dernachts middernachtelijk; noordelijk.
ntirtellbar = mededeelbaar, besmettelijk, miti ternac4tli4j = middernachtelijk, midderaanstekelijk. mit itetten, fcbtv. (i.) = me(d)e- nachts
nachtelijk, somber; noordelijk.
deelen;
zich me(d)edeelen; zijn 9)1it'ternaMt(Ofonne, = middernachtzon.
gedachten, meening zeggen. mitleitfam =
Ttirternaitt(Oftunbe, :3eit, middermededeelzaam. 9nit i tettnim,
—, --en = nachtelijk uur, uur van middernacht, tijd
van m.
mededeeling.
9)1itts faften, 43f. = halfvasten.
[ntitlet, zie mittfer.]
9litlet, f.
= middel, hulpmiddel, ge- mittler = middelste; middelbaar; bon mitt=
neesmiddel; bie
terer Oriif3e, in inittteren jatjren = van mid(1M.) = (geld)middelen,
delbare grootte, op middelbaren leeftijd; bie
vermogen; ficb
[men, fd)tagen, ink 01.
treten = tusschenbeicle komen;
unb eege = mittfere 43roportionate = de middelevenredige.
= Middelaar (gnu.: Zer=
middelen; aritbinetifcba,, genmetrifcb6 = Anittler, m.
rekenkundig, meetkundig middelevenredige; mittter). anittlertob, m.
Zoendood. mitt:
middelerwijl, ondertusschen.
female
[midden, tusschengraad, tusschending, midanitt'fontmer, nt. = midzomer, hartje van
denruimte, centrum (van een leger)].
den zomer, St. Jan (24 Juni).
Mit/tad-ter, f. = middeleeuwen.
tertiM = middeleeuwsch.
:tragen; :trinfen, :tun =me(d)eklinken; -dragen; -drinken; -doen.
totitletilamerita, f.; :often, 1. = MiddenllAmerika; -Azie.
Tlittly ork m. = Woensdag; (b* 9,Rittinocb =des Woensdags.
mit'telbar = middellijk, indirect. tWitlet:
mitun'ter = van tijd tot tijd, soms, nu en dan.
beutfitianb, = Midden-Duitschland.
telbing,
= tusschending, schakel.
rait'unterviAnen, fi*u. (f).) = medeonderMitleflIfinger, m-; =flit m.; qletiirrie, I. = teeken; ber ,Tilitunteraeicbnete = medeondergeteekende.
midden vinger; -voet; -gebergte.
f. = middelste lid, middelterm. Tlit'urfadje, to. = bijoorzaak.
mit'telgrofi = middeigroot. 1. = ..),.nit'berbrerfjer, m. = medeplichtige.
middelsoort waar. mit i telipmtbeutf = Mid- Anit'berfittrwrner,
= samenzweerder,
delhoogduitsch. 1. = binnen- eedgenoot.
land.] Tiitleffanbifite Meer = Middel- 9)lit'bormunb, in. = tweede voogd.
landsche Zee. mittello = zonder middelen, mit' ji Iv unbent ; :tueinen = mee trekken ;
onbemiddeld. Tiltlettofigreit, tn. — = hul- -schreien.
peloosheid, gebrek. 9flitletmann, in. = man Anit'hielt, tn. = tijdgenooten, levend geslacht.
van den middenstand. Tlitleintat f. = [tflifiverber,
zie Mithelverber.]
fcbin. '(b.) = me(d)e-, samenwerken.
middelmaat; bie befte Straf3' = de midmitluiffett,
unr.
(f).)
= me(d)eweten; um ettn.
denweg is de beste. mitleintafOg = midm. = ook van iets afweten; One mein 931. =
delmatig, gering, matig. 9.11it'telmaffigreit,
in. = middelmatigheid.
buiten, zonder mijn weten, voorkennis. tUlit':
itilffenfitatt, tn.
Mitlefilmaft, m.; :matter, iu. = middelilmast;
medeweten. Minviffer,
-muur.
m.
— = medeweter, vertrouwde.
Mitleinteer, = Middellandsche Zee. ;Wit': utinuoiten, unr. (b.) = me(d)ewillen.
tel4artei,113. = middenpartij. Aniftettlfeiler, ntit'344fen, Td-v. (b.) = me(d)etellen, -rekenen.
= middelpilaar, vensterpilaar.
4iunft,
vait'3ie4cn, ft. (b.) = me(d)etrekken, -sleemiddelpunt.
pen; (f.)
mit`telL zie mittelft.
me(d)egaan.
tinitletlifa#,
Jr4tag, ni.
middelliterm; Tlit'overt, m. = nevendoel, bijdoel.
-soort.
DZiK'eb 43irfte, $f. = mixMititeffrijule, in. = middelbare school (in
pickles: scherp ingemaakt goed. anigtur t, to.
Pruisen tusschen Lagere school en liealschule,
—, —en = mixtuur: geneesmiddel.
in Zuid-Duitschland tusschen Lagere- en T/f. = Mart.
Hoogeschool).
1•. = meine k)erren.
Mit'teltilIntann,
= mnemonika: herinne:Perfon,
= bemid- Tinemoltif,
delaar, tusschenpersoon.
ringskunst. TInemo'nifer, m. — mnentit'telft, $riip. mit Gen. = door middel, door. monicus: geheugenkunstenaar. mnento'nifc0 =
Mitleiftanb, m. = middenstand.
mnemonisch: volgens de herinneringskunst.
utiftelfte(r) = middelste.
= mnemotechnika, zie
TInemoter4'nif,
Mitlefftelle,
= middelste plek, middel- Onemonif.
punt.
anob, in. —6, = gepeupel.
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f.
— = meubel.
MO
ani'betIlfaincir, iv.; :fabrifant, :ijanb:
twig, tu.; :jtoff, nt. = meubellfa.briek, -fabrikant; -handel; -stof.
9Jlo'beituagett, m. = meubel-, verhuiswagen.
mobil' = mobiel. Mobitgarbe, to. = garde
mobile, mobiele nationale garde. 9)Zobiligar:
bift, m. = soldaat van de mobiele garde.
Mobittari, I. —(e) = meubilair.
naMiat m. = nagelaten roerende goederen.
= vermogen aan
Mobiliar'bermiigen,
roerende goederen.
= meubels, huisraad.
mobitifie'ren, icOiro. (b.) = mobilizeeren.
Mobitittarbuttg, = mobielmaking, mobilizatie.
meub(i)leeren.
maid-Wren, fcblv. (b.)
--= (nagemaakte) schildMotttitrtlefuPpe,
padsoep.
Mobatitiit', iv. —, —en, = modaliteit, voorstellingswijze.
m.
—n = mode; auk bet WI.
tommen =-- uit de mode gaan.
= mode II
Tio'bellartifet, m. ; :fartie,
-kleur.
nt. = koopman in modeartikelen. Mo'bOattbittno, = modezaak.
Mo'befierr, m. = modeheertje, pronker, fat.
= modeziekte.
fflo'beirattfOit,
— = model: maat, maatstaf
[Tio'bel,
(in de architektuur), patroon, vorm.]
—e = model, patroon,
Tiobeff', 1.
voorbeeld, afgietsel, vorm; WI. fteben als
model dienst doen, model zijn. mobeffie'rett,
rcbiti. (b.) = modelleeren, vormen; ontwerpen.
Mobelifie'rer, — = modelleur. T1-0:
bettierifunft, iv. = modelleerkunst, plastische
kunst. Mobettlauttutung, in. = verzameling
van modellen. anobewite4cr, m. = model.
mo'betitt, fcbiu. (b.) = modelleeren, vormen,
fatsoeneeren; met teeken-, beeld- of snijwerk
voorzien.
modegek, fat.
9J1o'benarr, nt.
— = bewoner van MoMobettefer, tn.
dena.
Mo'bettitiett, iv. = wereld van modes.
= modeler, slijk; verrotting,
Tio'ber, m.
vermolming, stof; nacb riecben = duf,
bedorven ruiken; 5it WI. iverben = vergaan,
vermolmen.
= moderamen: leiding,
Moberaimett, I.
synodaal bestuur.
Wto'berbitft, m. = duffe bedorven lucht; lucht
van bederf. Mo'bererbe, = verrotte grond.
tito'berick tito'bericOt = modderig, slijkerig,
slibberig, rottig. itto'bertt, fcbiv. (b.) = vergaan, vermolmen, in stof vallen, (ver)rotten.
moberw = modern, hedendaagsch, nieuwer(b.) = moderwetsch. moberniffe'ren,
nizeeren.
Tios beilfMiteiber, nt.; :frbrift:
ftelter, m. = modellkleermaker; -schoonheid;
-schrijver.
Mo'belffuMt, iv.; :Ware, iv.; :Weft, tu.;
:3eittmg, iv. = modellzucht (-ziekte); -waar;
-wereld (-menschen); -blad.
Mobiffiationi, —, —en = modificatie:
wijziging, beperking. ntobiffAie'rett, frbiv.
(b.) = modificeeren: wijzigen, beperken, verzachten.
tsto'bifeb = modisch, nieuwerwetsch.
m. —en, —en = modist, koopman in
—, —nen = modiste.
modes. Mobiiftitt,

zie 9,Robet.
Mobittation', Yu. —, —en = modulatie: stembuiging, overgang (van den eenen toonaard in
den anderen), voordrachtswijze. mobutie'ren,
fcbio. (b.) = moduleeren : in verschillende
toonaarden overbrengen.
— u. ..bi = modus: wijze,
9)1o'buC m.
voorstellingswij ze.
anofetite, —n = mofette: uitstrooming
van gevaarlijke gassen uit aardspleten, slecht
weer in de mijn.
[TIO'gc, iv. — = macht, vermogen, geschiktheid.]
mo'getn, fcblv. (b.) = (stud.) bedriegen (bij
spel), valsch spelen.
mii'nett, um (b.) (icb mag, er mag; modjte;
iniicbte; gentocbt) = mogen, kunnen. niet verhinderd worden, houden van, lust of trek
hebben, (gaarne) willen, gaarne doen, mogen
lijden; kunnen, waarschijnlijk zijn, mogelijk
zijn; mogen, laten, toegegeven zijn: er mag
homer fcbtafett = hij mag (voor mijn part)
slapen; fdj mag nictjtd ivirfen = ik wil niets
weten; idj mag ibn nictjt = ik houd niet van
hem, mag hem niet lijden; bie girfcben mag
id; Bern = van kersen houd ik veel; fit miicbte
att6 ivirren = ik zou graag alles weten; er
mag Wait front rein = hij kan wel ziek zijn,
hij is misschien ziek; fie mocbten ibtt ftberfeben
baben = ze hadden hem misschien over 't
hoofd gezien; eb mocbte gegen neun Ubr rein =
't kan zoo wat tegen negen uur geweest
zijn; mag rein = 't kan zijn; er mag nod) ro
reicb rein = hij mag (moge) nog zoo rijk
zijn; ivc0 er aucb ragen map = wat hij ook
zeggen moge; fie mogen mid) barren = laten
ze me haten; 6 mi3cbte beffer rein = het
zou misschien beter zijn ...; miicbte er bocb
bath fommen= mocht hij tech spoedig komen,
kwam hij toch spoedig; rage ibm, er miicbte
(moge) batb rebreiben = zeg hem, dat hij toch
gauw schrijft; ex map lid) in acbt nebmen =
laat hij voorzichtig zijn! biam-tat mag 6 nod)
bingeben = voor dezen keer zullen we 't nog
laten passeeren.
= mogelijk; tuenn m., iv y nt. = zoo
mogelijk; robiet, robatb old nt. = zooveel,
zoodra mogelijk; miigticbit gut = zoo goed
mogelijk; mit miigticbfter Zorficbt = met alle
mogelijke voorzichtigheid; er tut bat miigticbite,
rein triiigticbit6 = hij doet alles wat hij kan;
rid) miigticbit beeiten = zich zooveel mogelijk
haasten. miiglittettfal0 = misschien, als 't
geval zich voordoet. = mogelijkerwijze, misschien. .9)1kia ttirigeit, iv. —,
= zooveel
—en = mogelijkheid; nod)
mogelijk; ift Leine borfanben er bestaat geen mogelijkheid op; er ift fparram ivie
bie 9n. = hij is onvergelijkelijk zuinig.
= mogol.
—n u.
Mo'fittf,
= mohair: angorawol.
Tiotpair i ,
Dlo tOmmeb, m. = Mohammed. anobamitte:
— = Mohammedaan. mu:
baler,
bammeba'nifr4 = Mohammedaansch. ono:
= Mohammedanisme.
batittnebattWittuL
Mohicaan.
—
anobira'ner, nt.
[Ittoig = (van vruchten) overrijp, beurs.]
9)1041t, in. — (0 6 , -- e = maankop, slaapbol,
papaver, heulplant. .9)1ofittlitunte, iv. = klaproos, maanbloem.
Tiolin'ilfopf, nt.; :font, f.; :ftt*n, m.;
= maan kop ; -korrel (-zaad); -zaadkoekje ;
-zaadolie.
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Monare4', tn. —en, —en = monarch. Monar:
(tie', —, —(e)n = monarchie. mottar:
itifst = monarchisch.
I. Tio4r, m. —en, —en = moor, moriaan, 9Noittat, tn. —(e)i;, —e = maand. moinattirt =
neger, moorpaard; bad einen 14ren maandelijksch, maandelijks. 9)1o'na0berirbt,
M. = gestampt maanzaad.

9)1o4n'llfaft, in.; :fantett, m. = maanNaP;
-zaad.

tuelf3 Inaf*n = dat is den Moriaan geschuurd.

IL TN m. —(eA —e = moire. Motirlianb,

= moire-lint.
—n = wortel, peen.
anairre, ty .
=
motyren = van moire. nto4'ren, fcb
moireeren.
uto4'renfarbig = moor-, negerkleurig. Moir:

rengeficHt,i.=Moriaangezicht.9)1vIrrentopf,

m. = moorekop, -hoofd; moorkop (zwart
paard). Mo4'rentanb, = moorenland.
Motyrenfttabe, tn. = negerslaaf. Motyrin,
—, —nen = moorin, moorsche.
= wortel, peen.
moira, parce, schikTen
Moi'rei,
godin.
= moire.
Moire' (spr.: mwarree)
(0.) = moireeren.
moirie'ren,
=
Marra, tit. —(); Anorfataff-ee,
mokka(koffie).
m. —(e), —en = achterste kies (bij
zoogdieren).
— = zandsteen.
Motaffe,
Motif), m. —(eA —e = salamander.
= (land) Moldavie; (rivier)
Tivi'Dau bie,
— = Moldavier.
Moldau. Motibauer, m.
ntabaitife4 = Moldavisch.
I. Mole,
—n = windei, misvormde
onvoldragen vrucht.
—n = hoofd, pier.
II. tflo ' le,
—e = molecuul.
f.
Moleein, Moleftitt, m. u.
=
een soort pluche.
Moteltett, $t. = overlast, hinder. moteftie':
reit, lc*. (0.) = molesteeren, hinderen.
—n] ; Motlen, 43t. = wei,
hui. Mafentur, ty . = weikuur.
fiitire, tn. = melkzuur. Morientnerf, 1. =
zuivel, melkspijs. Molferei', tv. --, —en =
melkerij, melkhuis. ittot i fir4t = weiig, op
wei gelijkend. inoti fig= weiig, wei bevattende.
= molton.
I. Mott,
—(eA —e u.
II. 9,1011,
— = mol (in de muziek).
m.
= molla, Turksch rechter.
mate, zie Mae.
mati tern, icOtn. (f).) = mengen (rnetaalbereiding).
matig = behaaglijk, lekker, prettig, gezellig, knus.
MotEton, nt. = mol-, mineurtoon. 9.1101110n=
= moltoonladder.
leiter,
—n = mollusk, weekdier.
TioittO ire,
%lam, zie Vitufm.
noten u. Wloti, zie 9,31ole II.
nt.
m. U. —(e) = Moloch: afgod(sbeeld).
Diotoriu#, m. — .. = molossus:
een versvoet (— — —).
= molton.
m.
Mantle-it, $f. = Molukken.
moil= = dronken.
—e = moment : beweegI. Moment', f.
reden, factor, iets beslissends.
II. Moment', nt, —(eA —e = moment:
oogenblik. niontentait' = oogenbhkkelijk, op
't oogenblik.
Momus: God van
9,nointu,
den spot en de satire.
= monade: eenheid,
—,
Dlona'be,
ondeelbaar wezen.

tn. = maandverslag, maandelijksch verslag.
Mo'nat#frift: binnen = bmnen (den tijd
van) een maand.
ano'nat#11aeth, T.; :tieft, T.; :name, m.; :rofe,
tn. = maandllgeld, -blad (-schrift); -naam;
-roos.
= maandschrift, maanTlosnat(Mcfjrift,
delijksch tijdschrift. Moltat#tag, nt. = dag
van de maand, datum. ittoltatftiejfe,
bij
de maand, per maand.
aJlottdj, m. —(eA —e = monnik (in allerlei
beteekenissen : kloosterling, ruin, stiji van een
wenteltrap, torenspits, leeuwentand (een
plant), slecht bedrukt vel, een snort vlinder,
een soort mees, paapje (een drijftol), warmwaterflesch). miinAlfr4 = monnikachtig,
monniken.., monniks.. TninOtein, f.
— = monnikje. 9)1i.incWboaen,
= slechte
afdruk. Miiititnappe,
= monnikskap.
MattcWitofter, f. = monnikenklooster.
= monnikspij.
MaitrWfutte,
9,31iinc'Ilieben, T.; :orben, m. = monnikenilleven; -orde.
tonsuur.
93/iineWpfatte, tn.
MiinciOlfrOrift, in.; :jtaittb, m.; f.;
:tuefett, = monniken II schrift (gotisch schr.);
-stand; -volkje; -wezen.
= monniks-,
Manc1013eite, 11).; rittitt,
(klooster) eel; -tucht.
=
monnikendom.
anandrtunt,
Monti, nt. —(eA —e (aaelt: —en, —en ai?,
tonat) = maan, [maand]; ber ift boa,
nimmt Cu = 't is voile maan, wassende m.;
er bent ben 9,Nonb an = hij schettert in den
wind.
= mondamin: fijn maYsTionbamin',
meel.
Tionb'llbaftn, iv.; Alefr4eitittng, =finfter=
tti#, to.; :ffecien, m. = maan ll baan ; -beschrijving ; -verduistering; -vlek.
monblarmig = maanvormig.
= maangebergte.
Mottb'nebirne,
1-)en helder door de maan verlicht; eC ift
tn. = de maan schijnt helder. Mottblatti,
f. = misgeboorte, windei, maankalf.
Monti' farte,
:UM-, T.; :fttethe,
:fauf,
= maan II kaart ; -loop ; -Licht; -schijf.
= maneschijn.
DionlYfMein,
= maanjsikkel;
Monbi lliiitel, W.; :fur*,
-zucht (-ziekte).
moub'fitc4tin = maanziek, maanzuchtig.
:biertet, 1.; :tuectifet, m. =
Monblutir,
maan wijzer ; -kwartier ; -gestalte.
= munten, geld; e?, felOt iOnt
Tioneten,
= 't ontbreekt hem aan de dubbeltjes.
an
Monnole, —n, = Mongool. Tim-mote
bie, — = Mongoliö. monairtiftt = Mongoolsch.
monie'ren, fofjrn. (1).) = laken, berispen,
herinneren.
— = monisme: eenheidsleer
TionidS'inuL
(nl. van 't ideeele en 't reeele).
= monitor: opzichter;
..
Moltitor, m.
pantserschip.
monitorium:
..Tien
Monitirrium,
herinneringsschrij ven, maanbrief. Wlo'nitunt,
—C, ..ta = monitum: vermaning, berisping, herinnering.
MonorOrtv (spr.: . lord), — (e)C, —e -------
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monochordion: eensnarig instrument voor de
berekening van de toonverhoudingen.
InOttOrbrOnt' = monochroom: éènkleurig.
= monocle.
Monoiete, 1.
Monogamic', to. — = monogamie. mono:
gaintifcb = monogamisch. Moitograntut i, f.
—(eA --e = monogram: naamcijfer.
—(e)n = monographie.
Moitogratibici,
Mottoitel, zie 9,Jtonocie.
tn. —en, —en = monolith : monuMono
ment uit den blok steen.
Monolog', m. —(eA —e = monoloog.
Mottontanic i, to. —, —(e)n = monomanie:
waanvoorstelling betrekkelijk den zaak.
—e = monopolie. mono:
Mottopoli, f.
potifie'reit, fcbtu. (b.) = monopolizeeren.
monoftitta i biftli = 6enlettergrepig.
Moitotbei4 imit4 , 10. — = monothelsme.
Monotticifti, nt. —en, —en = monotheist.
monotbeiltifrb = monotheistisch.
ituntoton' = monotoon: 6entonig. 9nonoto:
—(e)n = monotonie.
nie', to.
Tioni roe:Zottrin, to. = Monroeleer.
= monMonifterilfon3ert, f.; :petition,
sterliconcert ; -petitie.
—, —en = monstrans: alterMonftran3 i,
heiligste, hostievaas.
utonftriW = monstrueus: monsterachtig,
misvormd, wanstaltig. Monftrofttar, —,
—en = monstruoziteit: gedrochtelijkheid,
wanstaltigheid, gedrocht. Moniftrunt, j.
..ftra = monster, gedrocht.
—e = mousson, passaatMonfuni,
wind.
tflon'tag, tn. —(eA —e = Maandag; Water
. = vrije (Maan)dag.
Tiontaige (spr.: taazje), Iv. —, —0 = monteering.
Maandags(ch).
moni tagig, moni tagtir0
montani , montantiftifd) = den mijnbouw
betreffende, mijn...
:inbuftrie, tu. =mijniiMoittan' attien,
aandeelen, -industrie.
Montettegaiter, m. — Montenegrijn.
montenegriinifeti = Montenegrijnsch. Mon:
teite'gro, f. = Montenegro.
Moitteuri , —e = monteur. montie':
reit, fdtiv. (b.) = monteeren: (een machine)
opstellen, (soldaten) uitrusten. Monticirung,
—, —en = monteering. Dionturi,
—en = montuur: soldatenkleeding, livrei.
—e = monument, geMonument', f,
monumentaal.
denkteeken. monumental'
Moor, 1. —(eA —e = moeras, veen.
= moerasilbad;
Moori llbab, 1.; =boben,
-grond.
Moori beere, tv. = groote boschbes. Moor:
brenner, in. = veenbrander; fcblvar5 lute ein
Wt. = zwart als een kolenbrander.
ittoo irirrit, mooirig = moerassig, veenachtig.
Moori taitb, f. = moerasland, veenachtig land.
Moori teicti, nt. = moerassige vij ver.
(oberb.) moerasViifer
I. Moo4, f.
land , veen.
—e = mos; (S'tub.) geld,
11. Moo4, f.
moppen.
ntoo'fig, ntooifirbt = moerassig, veenachtig;
[bemost.
mosroos.
Moo4irofe,
9,Jtiipfe = mops(hond); er
T100, m.
= hij verveelt zich
fungi-mitt fici tvie ein
gruwelijk; er bat Vii1p1e = hij heeft moppen
veel geld). ntoplen, fcbru. (b.) = gappen;
= (norboftb.) zich vervelen.
filt
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Mo04'ilgefir4t, f.; :Wtnb, nt. = mopsligezicht;
-hood.
Intlrfig = mopsachtig; ficb nt. macbett = den
brani uithangen. 9)io4Witafe, tn. = mopsneus.
Moral', iv. — = moraal: zedeleer; zedelijkheid (ein Wlenfcb Otte R.); goede les.
ittorai lifr4 = moreel : zedelijk; moratifcbe
Zortefungen = voordrachten over zedeleer;
moratifcbe $erfon = vereeniging als rechtspersoon; zie ook hater. moratificiren, fd)to.
(b.) = moralizeeren. Moratift', m. —en,
—en = moralist: zedenleeraar. Moratitati,
tv. —, —en = moraliteit: zedelijkheid, een
soort geestelijk tooneelspel.
—n = gletschersteen.
Moraine,
Moraft, nt. —e u. allorafte moeras,
drasland, poel, modder, slijk. ntoraltig =
moerassig, modderig, drassig.
..rieu = moratorium:
Morato iriunt, f.
bevel van uitstel.
Mar'braten, m. = lendestuk.
—n = morielje, eetbare
Mor'clyt,
paddestoel.
—e = moord, manslag,
Marti, m.
= hij slaat er
doodslag; [er fcbtiigt auf
op in].
Anorb' Il anfittag, nt.; ,agt, iv.; =begierbe, tv. =
moordliaanslag, -bijl; -zucht.
ntorb i begierig = moordlustig. Morb'beit,
j. = moordbijl. Morb ibranb, nt. = brandstichting met moord ; [een kaartspel].
brandstichter. Morb'breit
brenner, nt.
nerei, zie Wtorbbranb. Morb ielfen, f. =
moordend staal. mor'ben, fcbli). (b.) = moorden, vermoorden, dooden. Thir iber, =
— = moordenaar. Maribergrube, lv. =
moordhol, moordenaarshol; idj macbe aue,
meinem ,t,er3en feine Viirbergrube = ik maak
van mijn hart geen moordkuil.
:1010e, iv. = moordeMariberlibaitb,
naarslhand; -hol.
inariberifo4 moorddadig; vernielend. mar',bertic4 = [als een moordenaar], verschrikkelijk, vreeselijk, ijselijk, afschuwelijk; ein
marberticbe Oefcbrei = een ijselijk geschreeuw;
er ffucbte nt. = hij vloekte als een ketter.
= moordgeschiedenis;
Morb i gefitictite,
verschrikkelijk, zonderling verhaal.
gefitrel, 1. = moordgeschreeuw, moordkreet,
jammerkreet. Tiorbigefell(c), nt. = moordenaar. TiortVgier, iv. = moordlust, -zucht.
morbigierig = moordzuchtig, bloeddorstig.
Morb'bunb, m. = moorddadig mensch, gemeene moordenaar.
moord! help! help! Beter unb
ntoribio !
fctteien = moord en brand schreeuwen.
morblatt = bitter koud. Morbiratte, :tent,
2c. = gitorbaarte, etc. Morbinarrit, to. = nacht
van den moord. Morb ifdpuert, 1. = moordend,
moorddadig zwaard.
Morb4ifatte, iv. = hevige koude. Morb4i=
tent, m. = rare, bijzondere, buitengewone
kerel, een baas. Morb4itaritt, m. verschrikkelijk geraas. morb4 intaf#g = ver=
schrikkelijk , erg. Morb ifPettaret,
helsch lawaai. Tiorb i ftabt, = moordend
staal. Morblat, = moord. Morbiberfudj,
m. = poring tot moord. Tiorbiitiaffe, iv. =
moordwapen, moordend w. Morblueg, nt.
= moorderg slechte weg. Morbi tuut,
woede, -razernij.
= morel.
—,
9norecte,
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9110'reL 43f. = mores: goede manieren, goed
gedrag: einen 9)1. tebren = iem. mores leeren.
MorWie, —, = moreske, arabeske.
ittorganaitifrOe (fig= morganatisch huwelijk,
huwelijk met de linkerhand.
— = morgen (land).
I.Morgen, m.
— = morgen, ochtend;
II. Mor'gen,
oosten ; guten
= goeden morgen; 9,Jtorgen,
morgen u. bed 9:norgen = 's morgens;
tjeute m. = van morgen; am friiben
=
in, op den vroegen morgen; [bad
= de
toekomst]. morgen = morgen: m. friib =
morgen vroeg;
abenb = morgen avond.
Morton!' anbar4t,
zanmtg, m.; :atOgabe,
= morgen-, ochtendligebed; -kleed(ing)
(negligê); -editie.
Mor'genawfucb, m.; :Watt, f.; :bra, =
morgen-, ochtendlibezoek; -blad; -boterham
(ontbijt).
utor'gettb: ber morgenbe Tag = de dag van
morgen; bad morgenbe Uieberfeben = 't weerzien op den volgenden dag. Morgettbiint:
**wrung, to. = morgenschemering. utor'genb:
til = des morgens, in den morgen, morgen...
Mor'genfrifdie, to. = morgenkoelte. Mori:
gengatle, = morgengave (geschenk van
den man aan de vrouw op den morgen na
de bruiloft), huwelijksgift.
Mor' fienflaebet, 1.; : Mode, h). ; grin,
=
morgen-, ochtendli gebed; -klok; -groet.
Mor'gentanb, f. = morgenland, Oosten.
Mort genliinber, m. — = Morgenlander, Oosterling. mor'genliinbifit = Morgenlandsch , Oostersch.
1.; :tuft,
=
MorgenlItie4t, f.;
morgenillicht; -lied; -lucht (of -koelte).
ift
Wlor'gettrebe, to. = morgenspraak;
feine Vlbenbrebe = beloven en doen zijn twee.
Mor'gettriregen m.; :rod, m.; :rot, f.
tn.) = morgenilregen, -jas (-japon, -kleed);
-rood.
utor'gett = des morgens, 's morgens. Mori:
genfrbein, m. = morgenglans. Mor'gen:
-1(410, m. = morgenslaap. Morigenfegen,
in. morgenzegen, -gebed. Mor'genfeite,
to. = oostkant. Mor'genfOrar4e, to. =
morgenspraak, [bespreking van de gildeaangelegenheden], gezellige samenkomst bij
een morgenglaasje. 9Jtor'gettftiittbr4en,
=
muzikale morgenbegroeting, aubade. Mori:
= morgenster, Venus; goedengenftern,
dag (een knots); boksbaard (een plant).
Mor'gettituttbe, = morgenstond; V. bat
@orb int Ttunbe = de morgenstond heeft
goud in den mond. Mor'gettfuppe, to. =
ontbijt.
tn. = morgenjiMori geniltau, m.;
dauw, -wacht.
utor'gentviir0 = oostwaarts. Mor'gentvinb,
morgenwind, oostenwind.
m.
morgen Morgenlivit, tv.; :3eitung,
tijd; -courant.
utori gig, zie morgenb.
= Maurits.
Mirritf,
Morittolte, m. —n, —n = Mormoon.
moron' = knorrig.
Mor'/Aeu, m. = Morpheus : God van den slaap.
= morphine.
MoriAlunt, f.
9)lorp4ologie, —(e)n = morphologie:
leer van de vorming van organische lichamen.
utorfrO = half vergaan, verrot, vervallen,
bros, broos. MorfOlwit, ty . = rotte toestand, gebrekkigheid, broosheid.

Nut.

Morfetle,
—n = een gebakje.
[ittOrjettt, f,ft). (b.) = fijnstampen.]
— = mortier, vijzel; kompasdoos.
nt.
utiirlern, zie mOrfetn.
Mortal-Ude, — = mortaliteit, sterfte(cijfer). MortaiitiiWtabeile, to. = sterftetabel.
— = mortel, cement.
nt.
Miir'telfelte, = troffel. MOrstetiditiiger,
m. = kalkmaker. Miirlettriiger, m. =
kalkdrager, opperman.
Mortifitation', —, —en = mortificatie:
dooding, kastijding, doodelijke beschaming,
schulddelging. Mortififation'erfliirung,
tn. = krachteloos-, ongeldigheidsverklaring.
mortificeeren:
utortifi3ie'ren, Tc1) 113. (b.)
krachteloos, ongeldig verklaren.
to.
9Rofetit' (spr.: mozatek), T.
— e;
—, —en = mozalek.
Mofairliarbeit, to.;
f.; :Ottafter,
1. = mozalekilwerk, -schilderij; -vloer.
ntofn'ifr# = Mozaisch.
Mofauttlit', f. = Mozambiek.
—(e)n = moskee.
Mo1r4ee',
Mo'fittO, nt. = muskus. intridWbraint =
muskuskleurig. Mo'frOuMer, f. = muskusdier.
Mo'fet, to. = Moezel. Mofela'ner,
—
Moezelbewoner. 9)10 ifeltucitt,
=
Moezelwijn.
Mo'feL nt. = Mozes; bie funf 3ilcber TloP =
de vijf boeken (van) Mozes; er bat nub
bie $roOeten = hij heeft geld.
= muskiet.
9110a 'to, m.
net, = muskietennet.
Moaotuit', m. —en, —en; Moaoluiler,
Mos— = Moskoviet. utoUotoilifit
kovisch.
u. —in = Moslem,
—(b),
MtWIetn,
Muzelman.
MoOuis to, zie 9,Noaito.
Moft, nt. —e = most, ongegist druivensap, jonge wijn; vruchtenwijn of -sap; er
toeif, too 93artfier ben V. tjott = hij weet,
waar Abram den mosterd haalt.
aangemaakte
Thritert, 9.)10ftrick m.
mosterd.
9)101'1i:44W, nt. = dikkop.
Motetle, —, = motet, kerkzang.
Motion', tn. —, —en = motie: beweging,
voorstel, verbuiging. anOtiti`, f. —(eA —e =
motief: beweegreden. tnotibie'ren, fctv.(1).)=
motiveeren. Motible'rung, iv. —, —en =
motiveering.
!flo'tor, in. to'ren = motor. ntoto'rifr4=
motorisch: bewegend. Mo'torrab, f. = m e
t torrabter, m. = motorwiel--torijwel.M
rijder.
Motite, —n = mot. Motlenfrnif,nt. =door de mot opgevreten. Motlenfraut, f.
mottenkruid. Motlen1c4aben, m., zie 9,11ot,
tenfraf3.
Mort°, 1. —(s),
u. Tlotti = motto: spreuk,
kenspreuk, opschrift.
mouffieren (spr.:
fcbtu. (b.) = mouszie
[seeren.
W. 0. W. = ntebr ober toeniger, min of meer.
Miiitue,
—,
= meeuw.
Dionat.
alt.
I. Mud, m. —(e) = woordje ; er tbagt eb nicOt
V. 3u fagot od. einen 971. bon ficb 311 geben
hij durft geen woord te zeggen, geen kik te
geven; er t)at feinen
mebr = is moedeloos.
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II. Mitt in. = vizier, geweerkorrel (fig.):
einen auf bie
nebinen, auf ber 9,R. baben
't op iemand gemunt hebben, iem. in 't ootje
nemen.
—n = mug; er macbt aul einer
einen ($jtellbanten = hij overdrijft verschrikkelijk; 9,71ilden fangen leeg loopen,
niets doen; filanifcbe U1. = Spaansche vlieg:
fliegenbe 911. = een oogongesteldheid: sterretjes zien; er bat feine 9Ritcfen unb 22ilden =
hij heeft kuren en streken.
Muclen, fit. = grillen, kuren, luimen; er
bat fetne 931. = hij heeft kuren; fie bat D1. int
AoPfe = zij heeft 't hoofd vol grillen; bal
Zing bat 9,11. = is niet pluis; 911. madjen =
bedenkingen, bezwaren makes.
muc'ten, fcbin. (b.) = zich laten hooren, een
kik geven, zich verroeren; brommen, mokken,
met een schok 't geweer afschieten.
Miiclettfanger, nt. = muggenvanger; ook =
Oriffenf1inger.
Wific'reitfeben, f. = sterretjes zien (een oogziekte). Miiefettitick m. = muggebeet•
steek onder water.
Muefer, nt. brompot; schijnheilige,
femelaar, domper. .Mueferef, in. femelarij,
kwezelarij, wreveligheid. mucleritrb = schijnheilig, femelig, brommerig. Mucifertunt, f.
= schijnvroomheid.
ntualfrb = kurig, grillig.
MucN, zie Mud 1. mueffen, fcbin. (b.) = brommen, kikken, zich verroeren.
'
mutYbetig = morsig, smerig.
ntii'be = moe(de), vermoeid; bel $3ebeitl tn. =
't leven moe(de), zat; einen m. fein.
moeheid, verin.]; Miebigfeit, Yu. —
moeidheid.
I. Muff, tn. —(eA
—,
Muff(e),
mof, handmof.
II. Muff, m. —(e)t = schimmel; muffe, duffe
reuk, lucht; brompot, gebrom.
= mofje.
MiiffMett,
—n = snuit, snoet; vuurI. tUluf'fet,
vaste smeltkroes.
II. Tliarfet, in. — = brombeer, knorrepot, itturfelig = brommerig, met den mond
trekkend, pruilend, mokkend.
[ntuffetn, fcbin. (b.) = mommelen;
langzaam kauwen; muf of duf ruiken.j muf'fan, mutlen, fcbin. (b.) = brommen, knorren,
mokken; duf, muf ruiken. taut
miirtig =
knorrig, brommerig; duf, muf.
ntufflig, zie muffelig.
Mufti, m. —(6), —d = mufti: Arab. hoogemut) -= boe! [priester.
Muljanteb, zie 911obainnteb.
in.
—n = moeite, last; [kwelling,
onaangenaamheid); er bat ficb acre erbenfticbe
gegeben = hij heeft zich alle mogelijke
moeite getroost; mit feicbter 911. = met gemak;
icb batte grof3e ik heb veel moeite gehad; taf3 bid) bie 9t. nicbt berbrief3en = zie
niet tegen de moeite op; el ift nicbt ber 911.
inert = 't is de m. niet waard; bertorene 9t. =
vergeefsche m.; el bertotjnt ficb ber nicbt =
het loont de m. niet; el bat 9/1., mac it 9,11. =
kost moeite, heeft veel in; bie 9,11ilben ber
C'eefabrt = de vermoeienissen van de zeevaart;
ber eine bat bie
ber anbere bie trine =
de een heeft de last, de ander de lust; 9111lb
unb feif3 bricbt
= moeite en vlijt
komt alles to boven.
gemakkelijk, zonder moeite.

mitifiett, fcbiu. (b.) = loeien, bulken.
tick fcbin. (b.) zich inspannen, zich
moeite geven, streven naar. titiiibetwu =
moeitevol, lastig, moeilijk. MiW(e)tualtung,
in. —, —en = moeite, bemoeiing.
Milbliback m. = molenbeek.
Thitrie, in. —n molen; molenspel,driestrik; bie 9,R. gebt = zijn mondwerk is
in gang; bie 911. ift abgeftellt = zijn mond
staat stil; bal ift Yff8affer auf feine 911libte =
koren op zijn molen; fie matjten auf einer
9,Ritbre = zij liggen onder een deken.
fettbau, m. = molenbouw.Miiblenorlyttung,
= reglement op 't malen.
1. = molenspel.
m. ; :gerinne, (od. :graben,
m.); :flapper, in. =molenlisteen(en); -tocht;
-klapper.
nt. = molenaars II Thifir II fuel*, m.;
knecht; -baas.
nt. =
; *Wet*,
molen II rad; -sluis; -steen.
MilbtifteittbrucO, m. = molensteengroeve.
1. ;
1. ; :tuerf, 1. =
molenllwater ; -dam; -werk.
= tantetje, nichtje, wijfje.
= tante, nicht, wijfje.
Mutyme, in. —,
oude-vrouwenMuirtnentueWiett,
wijsheid, bakersprookjes.
Mu'Or(e), zie Lure.
--e =
Miitrfat, f. —(e)d, —e;
moeite, last, beslommering, kommer.
moeilijk, lastig, inspannend.
fam
fait; = moeilijk, moeitevol, lastig, belast,
bekommerd. Miiirfefigfelt, ht. = lasten,
bezwaren, beslommering. 9.Thitrhialtung, zie
Milbeinartung.
Mulat'te, nt. —it, —n = mulat. Mulatlitt,
—, —nen = mulat.
Munn, in. —n = trog, nap, tob(be), karn,
bale; kuil 1 uitgraving, indieping, inzinking.
nturbenfbrutig = trogvormig, bakvormig.
Muff, m. U. —(e)l = tijne moeseline, neteldoek.
Milli, Mull, 1. —(e)l = stof, veegsel, vuilnis.
— = molenaar, mulder.
m.
nt. =
Miitlerliburfcbe, m.; :eta, in.;
molenaarsiljongen, -ezel: -knecht.
m.; :baufen, m.; Jarrett, m.;
:fatten, m. = (aschman); -hoop;
-kar; -bak.
Multigarbine, in. = neteldoeksche gordijn.
Muint, nt. —(e)l = molm, stof, poeder, gruis.
mul'mic4t = bestoven, vol stof, als molm.
mulimig = vermolmd, vergaan.
vermenigMuttiPitfanb i , nt. —en, —en
in. —, --en =
vuldigtal.
nt.
vermenigvuldiging.
—en = vermenigvuldiger.
fcbin. (b.) = vermenigvuldigen.
Mulnie, in. —, = mummie. mu'utien:
bait mummieachtig, als een mummie, in-,
uitgedroogd,
MumItte, in. —, --n = mom (Brunswijksch
bier); mom, masker.
Munt'utetgreW, m. = tandelooze, mommelende grijsaard. muntIne(f)tt, fcbin. (b.) =
mommelen, brommen, onduidelijk spreken,
moeilijk kauwen; inwikkelen, instoppen.
Munt`menidjan3, m. ; Muniments, —,
—en = vermomming, maskerade, mommerij.
Mum'pith m. —(el) = onzin, bedrog, voorden-gekhouderij, zwendel.
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= bof (aangezichtsongesteldi'Oturttl*
heid).
'ten, f. = Munchen. Miin'Cep= =
Munchenaar, Munchensch.
Muttb,
—e (auch: )liinbe u.
bet) = mond; reinen O.! = mondje toe!
einen hiifen
tahen = een booze tong
hebben; bet
ivtiffert ihm = hij watertandt;
einem ben O. iviifferig macbett = iem. doen
watertanden; einem ben
berhieten = iem.
't zwijgen opleggen ; bet Otocte metallner
=
de metalen stem der klok; er tat fie in bet
gebradit=hij heeft haar in opspraak
-Veute
gebracht; ben ITt. flat netjnten opsnijden,
pochen; er fitilft feat unb Warm a-10 einem
9,Jtunbe = hij praat, zooals 't hem uitkomt;
zie ook: 93Iatt,
(.)era.
Munb'art, iv. = taaleigen, dialect. munb':
artlici) = dialectisch. Muntvbebarf, nt. =
mondbehoefte, le vensmiddelen. Munb'berber,
nt. = eigen beker. Munb ibetfel, nt. = monddeksel (van 't kanon).
= pupil, onder
Miin'bet, tn. u.
voogdijschap staande.
fc0iv. (h.) = smaken, bevallen.
miin'ben, fc0iv. (h.) = uitmonden, uitloopen;
ate Straf3en ntiinben auf ben Vartt = komen
op de markt uit.
muntYfaut = lui in den mond; er ift nicht nt. =
hij kan goed spreken. Munb'faule, iv. =
mondziekte, tandvleeschziekte. munbjertig =
welbespraakt, slagvaardig. munb'nerec4t =
geschikt, passend, pasklaar, zooals 't hoort
(om te spreken of te eten).
Muttb'llgefd)tviir, f.; :barmonifa, iv.; :Wible,
= mondllzweer; -harmonika; -holte.
munbie'rett, fctpv. (0.) = mundeeren : in 't net
schrijven, grosseeren.
miin'big = mondig, meerderjarig; vrij; einen
m. fprecten = iem. meerderjarig verklaren.
Miin'bigreit, iv. = mondigheid, meerderjarigheid. Miin'bigfprecbung, iv. = meerderjarig-, mondigverklaring.
Munbi llemme, iv. = mondklem, kaakkramp.
Munblorb, = lijfkok. Munb i laci, =
ouwel (voor brieven). Muttbleint, m. =
mondlijm.
= mondeling.
licbteit, = mondelinge behandeling.
Thyttblor4, 1. = mondgat; mondopening,
monding. Muntaiff
n itung, =mondopening.
Muttb'portion, = rantsoen. munb'recitt,
zie munbgerectt. Muttrfcbettf, m. = lijfschenker. Muttb'fpienet, tn. = mondspiegel.
.Muttb'ttiitf, f. = mondstuk, mond, mond[onmondig, incompetent],
werk. munb'tot
verbluft; einen
iem. niet aan
!flatten
't woord laten, iem. 't spreken verbieden.
. ha = mundum: net
Mun'bunt, f.
(afschrift), grosse.
—, —en = monding, mond.
Miin'buttg,
Munblbolf, nt.; :borrat, nt.; :wafter, f. =
mondlivol; -voorraad ; -water.
,MunblIverr, 1. ; :Ivinfel, m. = mondliwerk;
-hoek.
municipal' 2C., zie muniailiat 2C.
= munifiMunificett3', Muttifi3en3', iv.
centie: vrijgevigheid, mildheid.
Munition', iv. —, —en = amunitie: krijgsvoorraad.
muni3ipal' = municipaal: gemeentelijk, gemeente
9Jluni3iPa1'beamter, nt. = gemeenteambtenaar. MuttiaiPalitiit',
—,
—en = municipaliteit: gemeenteoverheid.

munlein, ictiv. (IM.) = mompelen, fluisteren;
man munlett allerlei = er wordt van allerlei
gemompeld, er loopen allerlei geruchten; int
Zunfetn ift gut in. = de donker is goed voor
geheime afspraakjes. Muntetei', —, —en =
gemompel, gefluister.
— = domkerk, hoofdMan'fter, en. u. f.
kerk, do m, kathedraal.
mun'ter = monter, vroolijk, opgeruimd, levendig, opgewekt, wakker, waakzaam, flink. gezond, frisch, welvarend. Mutfterfeit, — =monterheid, vroolijkheid, opgeruimdheid enz.
=
Miitt3'llabbrurf, en.;
m.; :amt,
muntliafdruk, -afval; -kamer.
MiinVbeantter, :befebictung, b).; :be:
fitreibung, iv. = muntlibeambte; -alliage;
-besch rij ving.
I. =muntliblok,-boek.
Miitt3' II 14(4, nt.;
Tliiit'3e, iv. —n = munt (gebouw, geld,
specie, geldstuk, muntrecht); (gedenk)penning; ook = Wlitt3e; mit ttingenber 9,N. fie3at,
ten = kontant betalen; etiv. flit hare U.
netjmen = voor goede munt opnemen; zie
ook heaahten. utiin'3en, fcbin. (h.) = munten,
geld slaan, stempelen; doelen; bad ift auf iOn
gentiinat = dat is op hem gemunt.
= muntkenner, penningkundige,
Fenner,
numismaticus.
— =munter.
en.
MiinVfaffa)er, m.;
tu.;
m. = muntlIvervalscher (valsche munter);
-vervalsching; -voet.
Miin3'11 gebalt, ut.; :getuirbt, 1.; Jabinett,
f. = muntjjgehalte; -gewicht; -kabinet.
tUliin^'I^fofiteu, fit.; :funbe, iv.; :nteifter, nt. =
muntIlloon; -kunde; -meester.
=
Miin3'llortienuttgl, W.; :Probe,
reglement; -onderzoek.
Miin3'4irobierer, m. = essayeur. Miitqrat,
m. = lid van 't college van muntmeesters.
= muntrecht.
Miin3'rerbt,
= landsheerlijk recht om munt te slaan.
Miitt3lAreiber, nt. = schrijver aan de munt.
Viitqforte, iv. = muntsoort. Miin3Jtabt,
Yu. = stad, die een munt of 't muntrecht
heeft.
:14ffent, T.; :wage, eu. =
ftempel,
muntlIstempel; -stelsel; -schaal (-waag).
MiinVivarbein, m.; :Wert, m.;:luefen, 1.;
zlniffettfrbaft, iv.; :3eirben, f. = muntl!opzichter; -waarde; -wezen; -wetenschap; -teeken (merk).
—n = murene : een zeeaal
Murifne, iv.
(vooral in de Midden. Zee).
miiebe = murw, week, zacht, malsch (vleesch
bijv.), bros (gebak, ijs); uit elkaar vallend,
half vergaan: rein, iverben, /flatten = murw,
mak, gedwee zijn, worden, maken. Thiribe,
— = murwheid, weekheid,
Miir'binfeit,
zachtheid, malschheid, brosheid.
nturfjen, ittiv. (1.) = knoeien, verknoeien.
— = knikker.
Muemel, en.
muenteln, fetiv. (h.) = mompelen, brommen,
fluisteren, prevelen, murmelen, kabbelen.
Muemeltier, = marmot.
Muritter, nt.
— = kater, Tibert (in 't
dierepos).
ntur'ren, fcblv. (h.) morren, pruttelen,
brommen, knorren. utUrrifit = pruttelig,
brommig, knorrig, wrevelig. Murefopf,
= knorrepot, brompot, brombeer, pruttelaar. nturriiipfig, zie miirrifct.
= moes, brij, fijn
—e
M10, f.
gestampte kost (Noordd. vooral van vruchten);
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bad
betfcbiitten = de zaak bederven;
unb Ora = kost.
.Mufaget', M. —en, —en = muzenvriend.
—n = mouche: schoonheidsMu'frbe,
pleistertje.
—n = mossel, schelp, schaal.
Mit'fcbei, iv.
= schelpmergelgroeve;
Mus frbetbanf,
bemosselbank. Mufrbelei', in. —, —en
driegerij, geniepigheid. Mulrbelerbe, =
schelpaarde, mergel. Mu'frbeifang, nt. =
mosselvangst. nitt'fcbeffiirittig = mossel-,
schelpvormig. Mtvicbelgolb, schelpgoud (g.
in schelpen). utu i frbelbattig = met schelpen
vermengd. ntuifrb(e)licbt, ntitirb(e)tig =
schelpachtig, schelpvormig; week; behaaglijk.
Mit"febetIlfait, m.; .:feOre, tn.; :inarmor,
:fantintung, ix). = schelp kalk ; -kunde ;
-mariner; -kabinet.
ntus frbein, fcWv. (b.) = bedriegen, in 't geniep
doen. Mu'irbeifcbate, = schelp, schaal,
mosselschelp.
1.; :tier, 1.; :Wert, f. =
schelplizilver (z. in schelpen); -dier; -werk.
i'Oliffe,
—n = muze: godin der kunst.
Ttnifeintan, —en, --en; Mujelmann,
.. manner = Muzelman, Mohamedaan.
fetntanif, nut i felmiinnifeb = Muzelmansch.
Muifettliaintanarb, m.; :berg, m.; =nott, m. =
Muzenlialmanak; -berg (zangberg, Parnassus);
-god (Apollo).
Mujettfoint, nt. = Muzenzoon, dichter, student. Mujentempet, in. = Muzentempel.
.. feen = muzeum.
Mufe'unt, f.
mufiert' = met mozalek versierd.
= muziek; Wile
Mufir,
macbeit = zijn
mond houden.
431. = (gedrukte
of geschreven) muziek. Mufita'fienbanb:
lung,
= muziekhandel.
=
muzikaal. Mufifant', in. —en, —en = muzi= kleine tafel.
kant. Mufitattlentiffb,
9nujircor)* zie 1tufiffor0. Mufiirbirettor,
= orkestdirecteur. Mu'fifer, tn.
—=
muzikus, artiest.
Mufitlifeft, f.; :lord 4, f.; :febrer, in. = muzieklifeest; - corps; - onderwijzer.
Mutif'llfrbute, iv.; :ftiitt, 1.; :ftunbe, iv. =
muziekilschool, -stuk: -les.
Mit"fifu, nt.
.. fifer u. fici = muzikus.
= muziekvereeniging.
Mufirberein,
ntu'fifeb = aan de muzen gewijd.
Mufib i arbeit, iv. = mozaYekwerk, ingelegd
werk. mufi'tqfrb = mozalek, ingelegd.
(tj.) = muziceeren.
ntufige'ren,
Mitig at',
—e = muskaatwijn. Mtt4:
fai t(en)biiite,
= foelie. MuRateister,
= muskadel, muskaatwijn.
Mitaati nut ;
in. = muskaat foot; -wijn.
Mit4 i fet, m.
—it; M., in. --,
= spier,
pees. intt4lefig = gespierd.
Mu4sfetilfraft,
zfebtuiiebe, tn. = spier11kracht; -zwakte.
—n = musket, geweer.
Mitee'te, tn.
Anuaei tenlifeuer, 1.; :rimer, W.; :jr4ufb in. =
musketlIvuur; -kogel; -schot.
—e = musketier.
MuRetier', nt.
zie 9,JtoUito.
Mitautatur', iv. — = muskulatuur: spierstelsel. ntuaufW = gespierd, krachtig,
sterk.
Mut — = moet, moeten, dwang; 9,31. ift
ein bitter(W avant, eine barte 91u f3 = moeten
is dwang.

inuterfidtt.

Mu'fie, — = vrije tijd; ledige, onbezette
tijd, gelegenheid om iets te doen, 't niet gebonden zijn; in, mit Wt. = op zijn gemak.
—e = moeseline.
Muffefin', m.
miifi fen, unr. (tj.) (i(b /nub, et utuf3; muf3te;
miitte; gemuf3t) moeten, [mogen, kunnen];
er milf3te benn front fein = of hij moest ziek
zijn.
Mulgjtuttbe, in. = snipperuurtje; leeg, vrij
uur. Muie3eit, tn. = vrije, leege tijd.
ntuffie'ren, zie mouffieten.
= (van tijd) vrij, leeg; onbezet,
Diet aan 't werk, nietsdoend, traag, leegloopend; in. geben = leeg loopen; milt* (rage =
noodelooze, doellooze vraag. icb
finbe micb gemittigt= ik zie me genoodzaakt;
ict) filbte mid) gentiAigt = ik gevoel lust ....
Mii'fiiggang, tn. = nietsdoen, leeglooperij;
ift after ,after 9Infang = luiheid is des
duivels oorkussen. Mieffi.ggiinger, nt.
— = leeglooper, doeniet. tnii'ffiggattgerifit =
lui, traag, nietsdoend, leegloopend.
= weduwendsel.
Muttelf,
— = monster, staal, voorbeeld,
Miti fter, f.
patroon, model; nadj beftetten = op staal
bestellen; nadj einem Wt. ftricfen = naar een
patroon breien; ein WI. bed ateife = een
voorbeeld, een toonbeeld van vlijt. Multer:
anftalt, modelinrichting. Mtefterbilb,
f. = toonbeeld, voorbeeld, ideaal, type.
Tlit'ftertnicO, f. = staalboek; modelboek.
nurfterniittig, raft = voorbeeldig, navolgenswaard. Mus fterfarte, tn. = staalkaart.
Miti fterfnabe, nt. = modeljongen. musitern,
fcWv. (b.) = monsteren, inspecteeren, onderzoeken, onderzoekend aankijken; modelleeren,
fatsoeneeren; teekenen; mooi maken, tooien.
Mui fterreifenber, tn. = handelsreiziger met
= (spottend) hanstalen. Mu'iterreiter,
delsreiziger. MuTerrolte, in. = monsterrol.
:frbute,
Mufter Ilfrbrift, tv.; :frbriftftelfer,
in. = modellIschrift; -schrijver; -school.
Mu"fterfebutf, in. = wettelijke bescherming
= modelvan een model. Mit'iterftaat,
staat. Miff-Wrung, —, —en = monstering,
inspectie, schouwing, wapenschouwing, onderzoek, bezichtiging, 't nakijken.
f.; :Wert f.; :Wirtitt aft, hi.;
:3eicbtter, in. = modellstuk, -werk; -huishouding (-boerderij); -teekenaar.
Mut, in. —(e) = moed, dapperheid; t)1.
faffen = moed vatten; ben 9)R. finfen taffen=
den moed laten zakken; einem Wt. einftiii3en=
iem. moed inboezemen; einem macben =
moed geven; guten od. guted tUluted fein =
goedsmoeds, welgemoed zijn; froben Mute d =
blijgemoed; idj ineth tale einem babel 5u Mute
ift = ik weet, hoe men daarbij te moede, hoe
men daarbij gestemd is; mir ift febtecbt
Mute = ik voel me niet op mijn gemak;
feinen V. an einent fiibten = zijn moed aan
iem. koelen; [gemoed, stemming, inborst; ber
bobe Wt. = edel gemoed, neiging, streven].
Mula, td = muta: stemlooze medeklinker.
Mutation', tu. —, —en = mutatie: verandering, wijziging, overgang, stemwisseling.
: fein V. an einem
Miiti cbett, f.
filbten = zijn moed aan iem. koelen.
tett,
fcbin.
(b.)
=
[verlangen,
begeeren],
Mus
vergunning vragen (om naar erts te graven)
het meesterrecht vragen ; (een leen) begeeren.
ntuti erfiiiit = vol moed, moedvol,

mutieren,
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nuttle'ren, jcin. (b.) = muteeren: wijzigen;
de stem wisselen.
mus t-1g = moedig, dapper; dartel, vroolijk.
Anuti jaig, 1. = jaar, waarin de gezel 't meesterstuk maakt.
ittUVW = moedeloos, ontmoedigd, terneergeslagen, WItthotigreit, — = moedeloosheid.
= vermoeden, gissen,
uturntafgtt,
vermoedelijk, naar
raden. mutittafifiri)
—,
gissing, waarschijnlijk. anat'inafoutn,
—en = vermoeden, gissing, onderstelling.
Tlutoffo4', f. —(eA --e = mutoscoop.
= verdeeling van 't
Mutfitte'rung,
vruchtgebruik.
—, —n moer (v. een schroef).
I. Murter,
II. Tint'ter, nt. Viitter = moeder, moeder
de vrouw; gesteente in 't erts, omhulsel van
een steen; parelschelp; matrijs; baarmoeder;
droesem, bezinksel; 9)1. Oxiin = de bloote
hemel, de open lucht.
nutfterallein, zie ntutterfeefenaffein.
moederkwaal, -pijn.
terbeittiverbe, tn.
= moederbij. Thit'ter,Dlurterbiene,
bobett, = geboortegrond; teelgrond.
Mutlerbruber, m. = oom, moeders broer.
9flufterbruft, tn. = moederborst. Tliitter=
Men, j. = moedertje, moeder de vrouw,
ouwetje.
anutterIlerbe, tn. ; zfictler, 1. = moeder11aarde; -koorts.
WItit'terffitten, 1. = merrieveulen. Mutter.:
notitebitb, 1. = madonnabeeld. Tlutiter,
1. = moeders huis. 9) lut i tertier3,1. =
moederhart. Muti tertittb, I. = kind, mensch;
moederskind(je).
TlutterlIfiralie, tn.; :font, 1.; :fudiett, Itt. =
moederilkerk, -koren: -koek.
Tlut'terfamm, 1. = ooilam.
MutiterlItanb, 1. ; iv.; :lab, =
moederilland; -loog; -lijf (-schoot); ben Vittterfethe an = van de geboorte af.
miittertici) = moederlijk; bet Oliitterfi*
moederlijk erfdeel, -goed.
tn. = moederlijkheid, moederlijk gevoel.
=
anuti terlitietie, tn.; :loge (spr.: loozde),
moederIlliefde; -loge (v. d. vrijmetselaars).
mut'terW = moederloos. Mut i termat, =moedervlek. nuttlermatOctiettftitte = doodTinftermitc1), moedermelk; mit
her 9.N. einjangen = met de moedermelk
inzuigen. 9flutleruturb, m. = moedermoord.
(f).).: hie mutiert f idj = die
mutlern,
aardt naar haar moeder. utut iternadt =
= ondermoedernaakt. .))/itt iterPfennin,
steuning in geld door de moeder. Thaler,
veulenmerrie. AnuTtervolte,
Oferb, T.
=stamrol; moederrol. Tlufterfc4af, I. =
ooi, moederschaap.
=frOuL
Tivitcy llfdlaft, to.; 4o4eitie,
:.fcfpueitt, f. = moederlIschap, -scheede;
-schoot; -zwijn (zeug).
Anufterfc4hiefter, in. = moederszuster, tante.

9)1;e.

Mititerfeete, W.: fettle 9)1. = geen sterveling.
ututiterfeetenaltein = moederziel alleen.
Tlutlerfeaen, tn. = moederzegen. anutiter=
f. = moederskindje. Tlutiter:
fpiegef,m.=moederspiegel.Tturterfpratte,
= moedertaal; stamtaal, grondtaal. hut':
terftabt, = moederstad, geboortestad.
Mutlerftamm, = moederstronk, moeder-,
hoofdstam (bij planters). Tiutiterftette,
:
bertreten = bij iem. de plaats
bei, an einent
van een moeder bekleeden, innemen.
terftorf, = moederstam; moederkorf
(bijen). Mutlerteir, nt. = moedersdeel,
erfdeel. Muti tertier, j.= moederdier. MUt'z
terborfalf, tn. = verzakking van de baarnatuurlijke geesmoeder. 9)Ittitlertvi1,
tigheid, gezond verstand.
nt. (e)t, —e = bergplaats
van ooft; vuilnis].
concessieaanvraag
en
Titt'tuttn ,
(voor mijnbouw); leenaanvraag.
Munuille(n), nt. moedwil, dartelheid,
baldadigheid, uitgelatenheid; wilde anjer.
ittntittilliq = moedwillig, dartel, baldadig,
uitgelaten, met moedwil. mutituittigertucife=
met moedwil, moedwillig.
Tliir3e, —n = muts (ook 2de maag),
kap (ook van een valk), pet; (tea)cosy, warmhouder. aniit'Aenntartyr, nt. = mutsen-,
klep
pettenmaker. Aniiti3ertiAbrnt, nt.
van de pet.
—e =
TitprOe, tn. --n, —n; 9)100W,
myoop, kortzichtige , bijziende.
--n = myriade, 10000tal,
TiOria'be, tn.
tallooze menigte. TItyriagrantin = myria= duizendgram. sintiriaPo'be,
--n,
poet.
= mirre.
—,
antivrtje,
—, —It = mirt.
tIntrrte,
:itrent4 in.;
TityetenlIbtatt, j.; :tram,
mirteliblad; -krans; -struik;
:31y eig,
-takje (-twijg).
ntlifteriW = mysterious. 9.)/bileritun,
xien = mysterie: geheim, geheimzinnigheid, verborgenheid, geheime leer. Titifticitc.=
attuL zie 9110fti6i4tut. :0)11.1iftifiration', iv.
—, —en = mystificatie: fopperij, bedriegerij.
Thrftif, . - = mystiek: streven om 't
bovenzinnelijke door innerlijke aanschouwing
to vatten; geheime leer. T/trftiter,
= mysticus: aanhanger van de mystiek.
mirftifc4 mystisch, mystiek; geheim, geheimzinnig, twijfelachtig, onzeker. 9)11)f-ti:
nt. = mysticisme: wondergeloof,
dweperij.
= mythe: godensage,
—,
TIO'Oe,
mystisch,
verdichting, fabel. uttrtiTiftt
tot de mythe behoorende; onzeker, geheimzinnig. DZOtt)otonie, —(e)n = mythologie: goden- fabelleer. intjtipolo i gifit =
mythologisch. antyttp* Tityttilli4, tn. —,
Untfien = mythe.
T13e. =

9/.

385

91adolien.

9/.
91, 1.

N.

= 91ummer.

flit = nu, och, zoo zoo, kijk, wel wel, och
kom.
= naaf.
nt. —,?,, — %abet = navel; brandpunt (van een lens), knoop (van een bergland), sluitsteen (van een koepel, gewelf).

Ma s tic, to. —,

Malletlibittbe, tu.; m.; :gegenb, tu.;
=fdyttur, tu. (od. :ftrang, nt.) = navelllband;

-breuk; -streek, -snoer (of -streng).
— = naafboor,
avegaar].
= nabob, rijkaard.
flit'bob, tn.
mut = na; tuir ifjnt n. = wij hem achterna;
n. tide bor = voor en na; n. unb n. = langzamerhand, allengs.
natb, 43r0. mit Dativ = naar (n. auf a geben,
n. ether atiege greifen); te (er ram n. 93ertin);
om (er gebt, fcbictt n. bent %rate, tuft n.,f)ilfe);
na (n. bent effen, n. Cftern); over (ein Ziertet
n. neun); naar, volgens (n. Umfainben, ben
bem Oef4e,
lirnftanben n., feiner 9tugage
bern (ref eke n.); bij (n. ber n. bem (lleivicbte
nerfaufen); Wenn e?, n. mir ginge = als 't naar
mijn zin ging; it. 9loten fingen = op noten,
gebt tuie n. 9loten =
van 't blad zingen;
als van een leien dakje.
fcbto.
(b.)
=
zich regelen naar,
natt'acbtett,
zich gedragen naar; aum 91. = ter behartiging.
Madraittung, tn.: 5ur 9t. = ter behartiging,
om zich aan te houden.
narbliffen, fcbtu. (b.) = naiipen, nadoen, nabootsen. 91adyiiffer, m. naaper.
Madriifferet, to. = naaperij.
narb'abnten, fcbtv. (ti.) einen (od. einem), ein
Oeifpief = nadoen, nabootsen, navolgen. na '
abutenftert = navolgenswaard(ig). tta ':
abater, nt. — = navolger, nabootser.
Ilatt'abitteret, iv. = nadoenerij, slaafsche
navolging. 9tarb'abmung, iv. —, —en = navolging, nabootsing. nadyabntunOtuert =
navolgenswaard.
natlyarbeiten, fcbto. (ti.) = (einem Vobet,
orbitb) nadoen, nawerken, werken naar; (ein
Sobel) namaken; nawerken, later werken;
(eine Sacbe, an einer Sady) nog wat (na)werken.
natb'arten, fcbtv. (b.) = aarden naar, slachten:
er artet bem Later nadj.
Madybar, U. —n = buur, buurman. Iladybarborf, f. = naburig dorp, dorp
in de buurt. Marb'bar1au4, = huis naast
iem., buurmans huts. 91adybctrin, iv. —,
—nen = buurvrouw. 91arbibartattb, =
naburig land. nadybartiti) = naburig, buurmans ..., als buren. 9tarb'barfrbaft, tn. =
nabuurschap, buurschap; buren; buurt, nabijheid; Bute 91. batten= buurschap houden, als
goede buren leven. 9lattliar4teute, $1. =
buren, buurlieden.
Marb'barliftaat, m. ; =ftabt, to. = naburige
staat; n. stad.
nadybebentett, unr. (1).) = naderhand, achteraf
bedenken.
naM'bettett, fcbto. (b.) (einem) = nablaffen.
nadybeffern, fcbto. (b.) ether Su*, an ether
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Sa* = iets verbeteren, nog beter maken,
nog wat aan iets doen, lets retoncheeren.
(tj.) = nabestellen.
narbsbefteltett,
beftelfung, to. = nabestelling.
nacblieten, fcbtu. (b.) = nazeggen, napraten.
naM'betutitigen, fcbtv. (b.) = achteraf toestaan.
narblie3ablen, fcbto. (b.) = nabetalen,
f. = dunbier. [betalen.
narbIlitbett, fcbtn. (b.) = namaken, copieeren;
voltooien (opvoeding e. d.). 91aObilbung,
tn. = namaak, copie; voltooiing.
= nog eens doornarblitiittern, fcbtu.
bladeren.
nadybtelben, ft. (i.) = nablijven, schoolblijven,
achterblijven.
nadybliden, feWu. (0.) (einem) = nakijken,
nazien.
nabloei, tweede bloei.
91a0161iite, tu.
naboren, nog eens
narb'bobren, fcbto. (b.)
boren; daarna borend induwen.
unr.
(b.)
=
achternabrengen;
narkbringett,
('t verzuimde) inhalen.
naM'batieren, fcbtv. (b.) = nadateeren.
naebbem' [= daarna]; nadat; (le) n. = al
naardat, al naarmate, al naar, naar; le it. ='t kan er naar zijn, al naar 't uitkomt.
narb'bettfett, unr. (b.) (titter ettv.) = nadenken(over iets), [ether Sacbe n. = over een zaak
nadenken, een zaak overdenken]; einem n. =
iem. nadenken, iems. gedachten volgen of
vervolgen. nacb'bentettb, nadybentlid,
nadenkend, peinzend; [ernstig, tot nadenken
stemmend].
nadichten,
narb'birbten, fcbtu. (b.) (einem)
navolgen.
narb'britttgen, fcbto. (b.) (einem) = nadringen,
nastuwen. nadybringen, ft. (f.) (einem) = nadringen, achterna dringen, volgen.
—e u. „brit& = na91arb'brud, nt.
druk, klem, kracht; nadruk, ongeoorloofde
afdruk, namaak; tweede wijnpersen. flatly:
brutten, fcbtv. (b.) = nadrukken (van drukwerken), overdruk ken, namaken. ttaqbriitien,
fcbtv. (b.) = nog eens persen, nadrukken,
nadringen. Iladybruder, nt. = nadrukker,
nacb'briitttieb = nadrukkelijk, met nadruk,
met klem, krachtig. nadybrutObalt = met
nadruk, met klem, krachtig.
nacb'bunfetn, fdttu. (4.) = allengs donkerder
worden (van schilderijen en kleuren).
narb'eifern, fcbto. (tj.) (einem) = nastreven,
ijverig volgen. /1aM'efferting, to. = nastreven, wedijver.
nadyetten, jAtn. (f.) (einem) = naiilen, nasnellen,
vervolgen.
nadyinattsber = na elkander; brei Tay =
drie dagen aaneen.
nadyempftnbett, ft. (4.) (einem, ettn.) = nagevoelen, zich in demands gevoelens indenken.
9talten, m. = aak, bootje. ttaittett,
fiirtnig = bootvormig.
[na'rner zie nadt].
91adyernte, to. = naoogst.
nadyer3libtett, fcbtu. (b.) = navertellen.
naeten. Marbs effen, f.
nadyeffen, ft. (f).)
naeten, naspijQ.
25
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naexerceeren; nattytmttett, ft. (b.) = nahouden (een les,
school); [duurzaam zijn, lang duren].
tjRtttg = duurzaam, stevig, solide. 9140.=
ling, navolger, opvolger.] imM'fattrett, ft. (f.) baltinfeit, tv. — = duurzaamheid.
(einem) = nagaan, navolgen, natrekken, volgen, naMi4attgett, ft. u. naMitiiingett, fc4I-n. mit
Dativ = [narennen, vervolgen], zich aan jets
(met de hand) een beweging nadoen; (tj.)
overgeven, den vrijen loop laten aan (f einer
nabrengen, (in een wagen) narijden.
Webanfen, trinnerungen).
natO'farben, fcbiv. (b.) = naverven, oververven.
(b.) = nabehandelen,
=nafeest, napret. naifj'feiern, Ittut'beiten,
91aMsfeier,
achteraf
genezen.
fcbtv. (b.) = navieren.
nadyfeiten, fcbtv. (b.) = navijlen, naschaven, ttaMliet3en, fcbtv. (b.) = nastoken.
verschaven, polijsten.
nadytjetfett, ft. (tj.) = (einem) behulpzaam zijn,
ttattyfeuent, fcbtv. (b.) = navuren, naschieten; een handle helpen; (einer Sacbe) bevorderen,
gemakkelijk maken, begunstigen.
vuur) opstoken.
titutber' = later, naderhand, daarna; bid n. =
naM'fliegen, ft. (1.) (einem) = navliegen.
tot straks.
9IttMlotge, Vv. = opvolging, navolging.
fotgen, fctiu. (f.) (einem) = navolgen, volgen; 91aMiberbft, tn. = naherfst.
opvolgen, nakomen.
= op- ttafte'rig = later, volgend.
tegen-, terugstoot.
91aM'hieb, m.
volger, erfgenaam, erve; navolger.
nadyforbern, jArn. (b.) = naeischen, later 91ady4-iffe, iv. = hulp, steun. Ilartr4iffe=
hulplessen, repetitielessen.
(erbij) eischen. 9latirforberung, iv. naeisch.
ftintbeit, 431.
nahinken, hinkend
itattrforfMnt, (b.) (einer $erfon od. ItaMititurett, fc41ro. (f.)
achteraankomen.
Sacbe) = naspeuren, navorschen, onderzoek
doen naar. 91ctIt iforfitutta, in. = navor- ttarlyboten, fcbtv. (b.) = laten halen; nog of
sching, naspeuring, onderzoek(ing).
ook halen; (erftiututW inhalen.
91aM'frafte, = navraag, onderzoek, ver- 1arirbillffe, zie 91acbbitfe.
zoek om inlichting ; vraag; 91. batten = navraag 91atittntt, iv. = achterhoede; 't later in de
(igen; 91. unb Vingebot = vraag en aanbod. weide komen.
[flactrfragett, Edify . (b.) (ether q3erfon od. ItttOiagett, fcbtn. (1.) = (einent) achternajagen,
Sadie) = vragen naar, navraag doen omtrent; nazitten; (einent eine Mtge° najagen; (ebren,
zich bekommeren over].
bem Nubine) jagen naar, streven naar.
= later toegestane termijn.
naMlantatent, fcbtv. (b.) (einem) = jammeren,
%a 'f
klagen (over een doode bijv.).
91a 'fro% m. = navorst.
m. = nalente.
naftiutieln, fobtv. (tj.) = najubelen.
t 1R
naMifiiblett, fcWt). (b.) env. = een wrok over naM'flagett, fcbiv. (b.) (einem) = klagen om
(een doode bijv.).
iets (ge)voelen, iets navoelen ; einem ettv. n. =
na(ge)voelen, deelen in.
naMlaufett, fcbtu. (tj.) = nakoopen, bijkoopen.
1mM:tint, fcWro. (tj.) = navullen, aanvullen. 91arbltattg, nt. = naklank, nagalm, echo,
herinnering.
91a 'filltung, /v. = na-, aanvulling.
ttaM ittettent, fdpv. (f.) (einem) = naklauteren.
ttaMi gaffett, fcWt). (b.) (einem) = nagapen.
(nog
iets)
nageven,
tutotygebett, ft. (tj.) =
itaM'itingett, ft. (tj.) = naklinken, nagalmen.
toegeven, meegeven; ber 8oben, ber Stein Vlartyfuntute, —n = nakomeling,
giebt nacb = geeft mee, wijkt; ber atitgfte afstammeling.
giebt nacb = geeft toe; er giebt feinem 93ruber nait'foututett, ft. (1.) = (einem) nakomen, na
iem. komen, volgen; (einem Scbaben) goad
an Oeift nit nacb = hij staat bij zijn broer
aan verstand niet achter, doet niet voor hem maken, inhalen; er fantt nicbt n. = hij kan
onder.
't niet bijhouden (bem Ziftate 18.); nagaan,
flacirgetioren = nageboren, jonger. 91arbi: to weten komen; (einem Zerfprecten, bent
Zefebte, &rpflicbtungen) nakomen. Marty:
fleburt, iv. = nageboorte, moederkoek.
= nakomelingschap, nagenatb'neien, unr. (f.) = (einem) nagaan, fontmettfitaft,
—e = navolgen, naloopen, naspeuren (lIttniitigem) slacht. 91aChlOutntlitta, tn.
nastreven, trachten te verwerven; (feinen komer; [nakomeling, afstammeling].
(refcbliften) bezorgen, waarnemen, doen; (bent naMilijuttett, unr. (tj.) (einem) = nakunnen,
Zergniigen) najagen, zich overgeven aan;
kunnen volgen.
gebt ibm nacb = hij voelt 't nog; (bon einer narlyttleMen, ft. (f.) (einem) = nakruipen.
libr) naloopen, achter zijn.
91aMittr, tv. = nakuur.
91ndytaff, in. .. taffe, taffe u. tiiffe =
ttaM itlentaMt = nagemaakt, nagebootst.
nattygerabe, naMgera'be = langzamerhand, verslapping, ontspanning, afneming (ber Graf t);
vermindering (ber Strafe); verlaging (ber
[allengs.
91aM'gefripttaci, nt. = nasmaak.
nacb'niebig = toegevend, gedwee, gemakke- Steuern); nalatenschap, nagelaten werken.
— = toe- nattlaffett, ft. (b.) = [nalaten, achterlaten,
lijk; soepel. 91arlygiebigtelt,
laten varen, prijsgeven, kwijtschelden, ontgevendbeid enz.
slaan van, toelaten, toegeven, laten schieten,
ntargiefren, ft. (b.) = nagieten, bijgieten.
nt.
=
naglans,
nagloed,
naschijn,
vieren];
verslappen, (langzaam) ophouden,
91aMiglatts,
weerschijn.
afnemen, bedaren, zwakker worden; int of er
n. = in ijver verslappen ; fein eifer Vitt roc
imM'grabett, ft. (b.) = nagraven, zoeken.
motyrinibettt, fcbtv (b.) = peinzen, zijn hoofd zijn ijver verslapt, vermindert; fein Born ttif3t
bieken; ether Sadie od. iiber eine Sot* n. = 'mob = zijn drift vermindert, bedaart; ber
over iets peinzen , iets napluizen, nasnuffelen. &Nen tart nacb = de regen wordt minder;
bad Zeit tart nacb = wordt slap, geeft mee;
unrtyguttett, Wu. (b.) (einem) = nakijken.
bie Scbraube tatt nod) = raakt los; tar; nid)t
atR iott#, in. = na-, afgietsel, copie.
houd niet op
nagalm, weerklank, echo. rind) mit Ttitten unb leten
Ala stmit,
laten vallen.
na *dim, Edify . (b.) nagalmen, naklinken. te ...; ettu. from $reife n.

itaMiegenicrett, 1t v. (b.)
naeten.

[9/tIM'faig, in.

u. - en, -- en = nakome-
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nadytaffig = nalatig, onachtzaam ? slordig, 91acO'rfitter, nt. = scherprechter, beul.
nonchalant, laks ; minder stijf. 9140liifficifett, nacO'rir4tlicb = bijwijze van inlichting, als
tn. -, -en = nalatigheid enz. 91adylaffung, waarschuwing.
-, -en, zie VtacOtaffen.
nadyringen, ft. (4.) mit Dativ = krachtig
naOtaufen, ft. (f.) (einem) = naloopen; feinent nastreven.
93exbienfte n. mitffen= moeten loopen, moeite narb'rolien, fc4tn. (1.) = narollen.
doen om iets to verdienen. 91arblitufer, m. = nadrriiden, fcW-n. (4. u. f.) = nog verder
rukken, schuiven; promotie maken; (bent
nalooper; (beint Oirtarb) could.
naMleben, iftiV. (i.) = later leven; (bem aeinbe) narukken.
Oiefete) naleven, zich richten naar.
nait'rubern, fc4i-n. (1.) (einem) = naroeien.
nalViegen, ic4in. (4.) = er bijleggen, bijvoe- 91a0ruf, m. = roep, terugroeping; afscheid,
laatste groet (aan een doode); herinnering,
gen; nod) dm. n. = wat bij 't vuur doen, er
roep, naam.
nog wat opleggen, wat opstoken.
nadylernen, fc4t13. (ti.) = naleeren, later leeren. nadyrufen, ft. (4.) (einem) = naroepen.
-n = nalezing, naoogst; littOrubut, m. = naroem, naam, roep. nac4',91a0tefe,
nabetrachting. nadylefen, ft. (ti.) = nalezen, rumen, fd)tv. (4.) einem ettu. = iem. iets
overlezen, nazien, naslaan; nalezing, naoogst met eer nageven, tot iems. eer iets zeggen.
houden. 91a0fefer = nalezer, arenzoeker.
nait'fagen, Tobin. (4.) = nazeggen, overzeggen,
nattliefern, fc4tn. (4.) = naleveren. 91(14= verder vertellen; einem ettn. n. = iem. iets
nazeggen, van iem. iets zeggen, iem. iets
= nalevering.
tieferung,
narbIttarbett, iAtn. (4.) = later maken, nama- nageven.
ken, nadoen, nabootsen; ba,?, fott it)m diner 91a0fatf,
=-- nazin.
n. = doe 't hem maar eens na. 91a0ma:- nadyfMauen, fcbtn.
(einem) = nakijken,
Mung, 113. - = namaak.
nazien.
91adyntabb, - = tweede maaisel, naweide. naMIMicten, fc4tu. (4.) = nazenden, nasturen.
nacOnaten, fc4h). (4.) = naschilderen, copi- nadyfitieben, fc4tn. (4.) = naschuiven, nadueeren.
wen, nakruien; bie Bat)ne fcbieben nact) = de
nadyntafig = later, volgend, van later datum. tanden wisselen.
narWmatt3 = later, daarna, namaals.
narb'fitiefien, ft. (u.) = (einem eine Rune°
91C4Inattit, m. = achterman; opvolger, na- naschieten; (Steinmaffen) door schieten en
volger.
boren losmaken; ((g etb au einem linterne4men)
ul'utarfMierett, fc4h). (f.) = namarcheeren. later nog bijleggen, storten; (itcber a. a.)
na 'nteffen, ft. (c.) = overmeten, nameten. nadrukken; (f.) = naschieten, met snelheid
91adyntittag, m. = namiddag.nacOnittag4 = en kracht nakomen.
des (of 's) namiddags.
nacfyfitiffen, fc4tn. (f.) navaren.
91adyntittag4110rebigt,
=fittafrOen, f. ; 91(14P:01'1g, = nasiag (muz.; nagemaakte
= (na)middagilpreek; -slaapje: -tijd.
count). narO'frifiagen, ft. (4.) = (eine Stale
narb'nturntein, fc4113. (4.) = naprevelen.
in einem Ziuc4e) naslaan, opzoeken; (eine note)
- = rembours. narkttelp. naslaan ; (Gelb) namunten, nastempelen; (einem
91acO'Itaiptte,
men, ft. (ti.) = nanemen, later nemen; remrae) opsporen; (einem din Arena) nageven;
bours ontvangen.
[(einem) aarden naar].
nady0feifen, ft. (ti.) = (iets) nafluiten, over- na4fitteittett, ft. (f.) (einem) = nasluipen.
fluiten; (einem) nafluiten.
nadriCeifett, ft. (4.) = nasleepen, nasleuren.
nait'Offatmen, fc4tu. (4.) = na-, bijplanten, nacOldjlepOett, fc4tv. (ti.) = nasleepen, achlater planten.
ternasleepen, -sleuren; naslepen.
nadj'4infetn, fcbm. (4.) = napenseelen, retou- 91a0frOtiiffel, tn. = valsche sleutel.
cheeren.
naMifelmteden, Td) no. (i) .) = een nasmaak
naOlgaPpertt, fc4tu. (ti.) nababbelen, na- hebben.
praten.
narblOttieren, Tctpu. (0.) = nasmeren, nanarft'Oolleren, (u.) na-, overpolijsten. kladden.
IlatOVorto, f. = bijporto, bijbetaling van porto. narb'frbneiben, ft. (ti.) = nasnijden, naknippen
narft'Oriigen, fc4tv. (4.) = nastempelen, na- (naar een model); nog (wat) snijden.
munten, (munt) namaken.
nadyfttreiben, ft. (fj.) = over-, naschrijven;
narekenen, over- (wat voorgelezen, gedicteerd wordt) opschrijnaiVrecbnen, fc4tn. (4.)
rekenen.
yen; bijschrijven; (einent einen 3rief) naschrijnarede; 't napraten (over ven. Itartyfrfireiber, m. = overschrijver.
TtarO'rebe, in.
praatjes, kwaadsprekerij, narbsfrOreten, ft. (4.) (einem) = naschreeuwen.
lets); iibte,
lasterpraatjes; in iibte bringen = kwaad- 91adyfttrift, tn. = naschrift, postscriptum;
spreken van, belasteren, in opspraak brengen. afschrift, dictaat.
nadyreben, fc4tn. (4.) -= (ettp .) napraten, 91a4fttub, nt. = tweede worp (in 't kegelnazeggen, overzeggen, (einem) napraten; (einem
spel); latere troepenlevering.
= tweede schering.
Cif 6, 11bte0 kwaadspreken van.
91adyfitur,
nadyft4iiren, fc4tu. (4.) = (het vuur) nog wat
tta'reffett, fc443. (4.) = later rijpen.
aanwakkeren, aan-, opstoken.
na 'relfett, fc4111. (f.) (einem) = nareizen.
nadyreifien, ft. (4.) = naschetsen, nateekenen; 9tait'frOttfi, in. = nagroeisel; nieuwe storting
(van gelden); geperste jonge wijn.
verder scheuren.
ttaWreiten, ft. (f.) = (einem) narijden; (stub.) nadyfrOfittett, f*:). (I) .) = bijstorten.
ein Roam ein .eft n. = een kollege, een 91adyfr4tuarm, m. latere zwerm, bijzwerm.
dictaat nawerken, inhalen.
nadyfittuallen, fct)tv. (4.) = nababbelen, nanadrrettnen, unr. (f.) einem = iem. narennen. kletsen.
ItadyriMt, --, -en = naricht, tijding, nadyfittnimmen, ft. (f.) (einem) = nazwemmen.
bericht, nieuws, mededeeling, inlichting; our nadyfebtuiirett, ft. (1).) (een eed) nazeggen;
(einem) navloeken, nazweren.
bericht aan den lezer.
91.
25*
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nadyfegetn, ichin. (f.) (einem) = nazeilen.
na4yfe4en, ft. (h.) = (einem) nazien, nakijken;
met meekunnen, achterblijven;
ob
=
zien, kijken, onderzoeken of..; (een opstel,
rekening, boek) nazien, doorzien, nagaan;
einem ettu. n. = iets van iem. door de vingers
zien, niet zwaar aanrekenen ; [fief bent Scbmera
bei R3ater nacb = heb geduld met de smart
van den vader]. Ilactilrfeben, f. = nazien,
onderzoek; ich tjatte bad. = ik stond te
kijken, ik kon er naar fluiten, ik kon toekijken.
na0fenbett, unr. (tj.) = nazenden.
nadyfeilen, ichin. (tj.) = laten volgen, later
zetten of plaatsen; auf ba,?, t ffett f*ett
ein Uein nacb = na 't eten dronken we
een glas wijn; bc0 %ergniigen feinen $ffichten
n. = bet vermaak achterstellen bij zijn plichten;
einetn tudjiling n. = nazetten, achtervolgen;
(bij 't spel) later weer inzetten.
91aciyfirftt, = toegevendheid, geduld,
inschikkelijkheid. itarb'fir4tig = toegevend,
inschikkelijk, geduldig, verschoonend. 9latip
zie gladtficht. nac4Iiitt4bolf =
fiebtigteit,
toegevend, inschikkelijk.
91adyfilbe, in. = achtervoegsel.
nacft'fingen, ft. (tj.) = nazingen.
(fiber ettn.) nadenken,
itarnifinnen, ft. (h.)
zinnen, peinzen; [ben Soften, einem Zinge
n. = nazinnen, nadenken over].
nadyfilwtt, ft. (h.) = nazitten, nablijven.
91arOlomuter, m. = nazomer.
itariOpitintt, fchtn. (b.) (einem) = naloeren, bespieden.
91ctrirf4let, f. = naspel, nastukje; gevolg.
naltiVielen, filth). (h.) = naspelen, nakomen
(in een kleur).
itaM'fprettett, ft. (h.) = (einem) napraten, nadoen; (einem ettn.) naspreken, nazeggen.
narb'fOreugen, fchiv. (1.) (einem) = narennen,
nagalloppeeren.
itarOjpringen, ft. (f.) (einem) = naspringen.
narlOpiireit, idly. (h.) (ether Sadie) = naspeuren.
itarOft = naast, dichtstbijzijnd; volgend, aanstaand, eerstvolgend; ber michfte befte = de
eerste de beste; meine niichiten 1reunbe
mijn beste vrienden ; bet; Cichfte = de dichtstbij
staande, naaste; beitt 91achfte?.., = wat (ook
wie) u 't naast staat; mit niichftem, bei necchr.
ften = eerstdaags, binnen kort, spoedig,
gauw; furl nacbite finb infr berfeben = voorloopig zijn we voorzien; $rti.b. mit
Datil, = naast, (zeer) dicht bij.
nadritantuteln, fchib. (tj.) = nastamelen.
natiOtarrett, fcbtn. (h.) = nastaren.
itiitOffbeft = op een na de (of het) beste,
[volgend.
niiMitbent' = daarna.
naOfter4en, ft. (tj.) =nasteken; nagraveeren;
bijgraveeren, verdiepen.
itadriteOett, unr. (h.) = achter(aan)staan,
volgen; nachftebenbe torte = de volgende,
onderstaande woorden; nachitehenb finben
hieronder vindt U...; einem in (od.
an) Renntniffen n. = in kennis bij iem. achterstaan; [einem Zinge n. = staan naar, streven
naar].
nadyftelien, fcbin. (b.) = (eine libr) achteruit7etten; bad %ergnilgen feinen $fficbten n. =
het vermaak achterstellen bij zijn plichten;
(einem) vervolgen, belagen, trachten te vangen,
staan naar. 91tutiftelter, in.
— = bevallager, vervolger. 9tadyftellung, in.
strik , vervolging, belaging.;.

9hubtonartier.

9iiirOiftettfiefie, in. = naastenliefde.
nactOten4 = eerstdaags, binnenkort, spoedig.
= nabelasting, bijbelasting.
91a0fteuer,
naOftettern, fchtn. (tj.) = na-, bijbelasting
betalen.

niieOftloinenb = eerstvolgend.
= nagemaakte gravure, af91acfritirft,
druk, copie.

naCtiliegettb = naastbijliggend, voor-dehand-liggend.
9140ttoil, m. =nastoot. nattjtofiett, ft. (b.) =
na-, achterna-stooten, een nastoot maken;
ZruPpen ftoflen nach = komen na.
narOltreben, fchtb. (h.) = (einem) nastreven;
(elner Cache) streven naar, nastreven, staan naar.
natVftrijtiten, fchrn. (f.) = nastroomen, in
stroomen volgen.
naOftiirmen, fchiv. (f.) (einem) = nastormen,
navliegen.
nartiftfirgtt, (tj.) = nastorten, achternawerpen, -gieten; (f.) = later nastorten,
later instorten; einem n. = iem. nastormen,
navliegen.
nacirfurOit, fchtn. (h.) = nazoeken, naslaan,
zoeken; ettn. od. um eau. n. = solliciteeren
naar, verzoeken om (bij een bestuur, de
overheid). 91aciOutung, tn. —, —en =
sollicitatie, verzoek; nazoeking, naspeuring.
Mutt, iv. —, Cicbte = nacht; heute n. =
heden nacht, vannacht; au 91. = in den
avond; au
effen = avondeten gebruiken,
soupeeren; fiber = gedurende, in den
nacht; plotseling, onverwacht; bei 91. unb
Weber = in den donkeren nacht, heimelijk;
bei 9lacbt od. hei
finb atte taken gran =
's nachts zijn alle katten grauw.
9ladjt'
m.; =arbeit, ru.; :bienft, nt. =
nachtilanker; -arbeid (-werk); -dienst.
91acirteii, nt. = nadeel, schade. nadyteilig =
nadeelig; schadelijk.
tthOtetang = nachtenlang, nachteh aaneen,
gedurende nachten. itadyten, fatty . (tj.) =
nacht zijn, nacht worden. Wailgeffetto f. =
avondeten.
=
91adit'll cute, iv.; ;fatter, to. ; :fro%
nachtiluil; -vlinder; -vorst.
enft, f.; =giddy, in.=
91ac4ti II gefckirr, 1.; :n
nacht Ii spiegel ; -spook; -evening.
f., :Merberge, iv. =
91ariglItymbe,
nacht muts ; -hem d ; -herberg (-logies).
nt.
=
nachtelijke
hemel.
9hutt'hintutel,
itarlytig = nachtelijk. 91a4tigallt,
—en = nachtegaal. 91arlytigaffettfMtan, tn. =
nachtegalenslag,-zang.ttiidrtigett, fc4iv. (h.) =
overnachten, over nacht herbergen.
= nagerecht, dessert.
9taMlifit,

91aMtliacie, tv. ; :tappe,

; :few,

=

nachtfjjak; -muts; -kaars (-licht).

91arbt'llifeib, 1. ; :lager, f.; dant0e,

=
nacht gewaad ; -leger (-kwartier,, -logi es) ;
-lamp.
= nachtelijk, somber. nariglidjer,
Inetie = in den nacht.
91acift'llitcbt, f.; :tuft, in. =nachtIllieht; -lucht.
91ar4Vntalif, f. = H. Avondmaal, avondmaal.
1acHt'utujif, = nachtmuziek, serenade.
9aitrutiiffe, to. = nachtmuts, slaapmuts,
suffer. /ladgitebet, nt. = nachtnevel, -mist,
nachtblindheid.
nachliinett, fchin. (tj.) = naklinken, nagalmen,
weerklinken, weergalmen.
; ,quartier, f. — nachtll91achtlOoftett,
post; -kwartier.

9taditrab.

389

9/abir.

91a0trab, tn. = achterhoede. nacblrabett, adreskalender. 91aciyineituttOacirbett, f. =
verwijzingsteeken, noot.
fcbtn. (1.) einem = nadraven.
= nageslacht, nakomeling[ttadytraditen, fits. (b.) = streven naar; liar4Ivelt,
schap.
vervolgen].
= nawerpen, nog erbij
narbluerfen,
ft.
m.
-(e)
,
trage
=
toevoegsel,
91ticOitrag,
aanhangsel, supplement. nadYtragen, ft. (b.) = werpen.
m.
=
nawinter.
nadragen; in einem 3ucbe, in einer Recbnung 9tarOvinter,
nawerken. Wady=
ettn. = later in-, bijvoegen; einem eine nacOluirten, fcbin. (1.)
Intriung, tn. = nawerking.
efeibfgung, eine Ardnfung n. = over een
beleediging enz. wrok jegens iem. koesteren, 91aM'itiort, f. = nawoord, narede.
zoo lets niet vergeten; er trdgt taupe nacb = 9104'iour04, m. = nawas, nagroeisel; jongere
geslacht.
hij vergeet niet gauw, hij is haatdragend.
narbitriigfir4 = later, bijgevoegd; haatdra- nacinablen, 1c01. (fj.) = nabetalen, later
gend; achteraf. Ilacktragsktat, m. = sup- bijbetalen.
pletoire begrooting. aOtraOpolice, = nady3kiblett, fcbtv. (b.) = na-, overtellen.
gewijzigde polls. nadj'trauern, fcbtu. (b.) 91aM'344tung, tn. = nabetaling.
= 't na-, overtellen.
Vlar4'3iifitung,
(einem) = natreuren, treuren over.
itaWtreiben, ft. = na-, achternadrijven; na03eirlitten, fcbiti. (fj.) = nateekenen.
nac4'31e0en, ft. (f.) = (einem) natrekken, na(van planten) bijloten, bijscheuten krijgen.
naltlreten, ft. (1.) (einem) = nastappen, volgen. gaan, volgen; (b.) = nasleepen; (einen Stricf)
= 't nadrijven, 't achteraan- weer vast aantrekken; (linien) na-, overtrek91acfrtrieb,
ken; (aittme u. d.) planten.
komende; (bij planten) nagroeisel.
narb'ottein, fcbtn. (1.) = nadraven, nasukfcbtn.
(b.) = naneurien.
naciOriftern,
m. ;
:runbe, tn. = kelen.
91arinit* m. = bijbelasting.
nachtiljapon; -rust; -ronde (-patrouille).
itarbt6 = des (of 's) nachts, in den nacht, bij 91a4 putt, tn. = nateelt, jonge teelt, laatste t.
Ilaqpto, m. = achterhoede, gevolg; natrein.
nacht.
- = achterblijver,
m.
Ihuttifitatten, nt. = (plant) nachtschade;
nachtschaduw. Ilaittifrbiltt, tn. = nacht- achteraankomer, treuzelaar; nasleep.
werktijd, nachtschoft. naitt'fittafettbe Belt = 91aclen, m. - =nek; er bat ben Scbefm
nacht, stifle nacht.

%wig Iltr4luatin, iv.; :CMiviirtner,m.;
= nachtil zwaluw; -braker (ook:
mere',
-vlinder); -brakerij.
91arbtifeite, tn. = nachtzijde, donkere zijde.
tnar4tftiinbiten, f. = serenade.
tn. = nachtllstuk
%tag liftiicf, 1.;
(-gezicht); -stoel.
.91at'ftunbe, tn. = nachtelijk uur.
9/tugt'll Mit, M. ; zto0f, m. = nachtlItafel,
-spiegel.
= avonddrank.
VlarOt'trunf,
narblitit, um (b.) = nog doen; nadoen.
nt. =
9tatiit'llbiote, W.; :Wady,
nachtil violier; -waak (-wacht); -waker (-wacht).
narbtluanbeln, fcbtv. = nacht-, slaapwandelen. 92aittiluanbler, m. = nacht-,
slaapwandelaar. 91artriticitt, m. = avondwijn.
1lact#'3eit, tn. = nacht(tijd).
'Nadir f.; :aug, = nacht II goed ; -trein.
91aMlirtauti, m. = verlenging van verlof.
nadyberlangen, fcbtn. (b.) = navragen, nog
meer verlangen.
nachluarOgen, ft. (f.) = nawassen, nagroeien,
later opkomen.
naOluagen, fcbtu. (b.) = nawegen, Overwegen.
9lartluctiO, = naverkiezing, herkiezing,
aanvullingsverkiezing.
narbluattrett, fcbtn. (f.) (einem) = nawankelen,
nawaggelen.
naweeen.
Itarfriveinit, $f.
nartylvehten, fcbin. (b.) einem = schreien,
weenen over iem.
91aciyineiL m. = bewijs; ben %. filbren, lie=
fern ='t bewijs bijbrengen, leveren; bewijzen,
staven. 91aMitueifectint, f. = informatiebureau,
adresbureau. ttarfOveifen, ft. (1).) = aanwijzen,
aantoonen; bewijzen, staven. 91arblveifer,
m.
- = gids , geleider; index. natty:
tvei6tic0 wat bewezen, aangetoond kan
worden, bewijsbaar, te bewijzen (lledjte, Z5'rr,
tilmer). 91arLytueifung, tn. = aanwijzing, bew ij inliehting. 9/arkiveigungantenber, M.=

lot 91. = hij heeft ze achter de mouw; ber
Sofbat fcbfagt ibm nod
nodj immer in ben 91. =
de soldaat komt nog altijd bij hem boven;
er tat ficb biefe 2aft fait ant ben FR. gefaben=
op den hals gehaald; er ift mir fanner auf
= hij vervolgt mij overal.
bent
nac'fenb, zie nacft.
Ilacitenfittag, m. = slag in den nek, nekslag; Ractettfcbfdge befontmen = tegenspoed
ondervinden, harde slagen ontvangen.
nactt = naakt, bloot; enkel, louter, zuiver;
bad nacfte Scbtnert = 't bloote zwaard; einen
au4ieben = iem. naakt uitkleeden, uitschudden; mit nacftett eorten = zonder er
doekjes om te winden; bad nacfte 2efien =
niets als 't leven; nacfte Z5'ungfer = tijloos.
91mit'4eit, in. -, --en = naaktheid.
= naald, speld; er 1a13 inie
91alni, tn. -,
auf t1abetn = hij zat (als) op heete kolen;
= hij heeft
er bat bei mir nocb ettn. auf ber
bij mij nog wat op zijn kerfstok; mit bet
belf3en
gendbt = met de heete (gloeiende)
naald gemaakt, slordig.
=
91ttibeillarbeit, iv.; Matt, 1.; =blunte,
naald II werk ; -blad; -bloem.
91alnibrief, m. = speldebrief. .91a'beibiic#R,
- =
tn. = naaldekoker. 91ii'beicOen, f.
naaldje, speldje. 91cebeffabrii, = naalden-,
speldenfabriek. %asbeffeite, tn. = naaldvijl,
fijne goudsmidsvijl. na s beifijnitig = naaldvormig. f. = speldegeld. tea':
beffialter, m. = naaldvoerder, -houder,
houtje, breihoutje. 91a'bel4013, f. = naaldhout.
=
tna'bellififfett, f. ; :fttoOf (od.
spelde II kussen ; -knop.
it. = naaldeoog. 9laibet:
%ctibetilloci),
= punt van een naald of speld,
Wile,
naalde-, speldepunt. 91astniftick =naaldsteek; naalde-, speldeprik. 91a'beiptg, nt. =
trek met de graveernaald. 91(vbet3ttiela,
naaldhouttwijg.
en.
= nadir, voetpunt.
91abir', m.
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91ab'ter, nt. — g , — = naalden-, speldenfabrikant.
91a'net, Mgt = nagel, spijker; (an
ben 91iigetn) Me 91erget taunt = op zijn nagels
bijten, in verlegenheid zitten; e g (bag jeuer)
brennt ibm auf bie 91iiget = zijn toestand
wordt kritiek; er trifft ben 91. auf ben golf ,---hij slaat den spijker op zijn kop; er beingt
bie Vaterei an ben 9L = aan den kapstok;
et: bat einen (boben) 91. (int kopfe) = hij is
verwaand; bu bift ein
au meinem Gorge =
een spijker aan mijn doodkist.
9ta'aetantbo-ft, tn. = spijkeraambeeld. 91c':
getbiirfte, ht. = nagelborstel. Mi'aefrOen,
f. -- g , = nageltje, spijkertje, kruidnageltje.
= nageltje, kruid91ii'gelein, 1. —(e) g ,
nagel. 92coefeiten, f. = spijkermal, nagelijzer. nalleffeft = spijkervast; niet= unb
nagetf eft
aard- en nagelvast. 91aigelge:
f. = nagelzweer, fijt.
=
9ta'netilbanbel, m.; :faften, tn.; :NW,
spijkeril winkel; -kist; -kop.
91a'gellitrant, f.; :fitbbe, tv. = nagellikruid;
-spits.
= nagelteekens, -merken
91a'geintate,
(in de handen van Christus).
= nagelen, spijkeren.
i'Mw.
na'netiteit' = fonkelnieuw. 91ainefOrobe,
nagelproef; bie macben = tot den
laatsten druppel, ad fundum leegdrinken.
91a'aetroMe, in. = stekelrog. 91a'geffitere,
= nagelschaar. %ainelfripitieb, nt.
= nagelwortel.
Wa'gefaanae, ht. .:31cher, nt. = nijptang.
naggers, fcbtn. (b.) = knagen (eig. en fig.);
er bat nicbt g au beien and n. = hij heeft
iiiet te eten; ant ungertucbe it. = van honger
sterven, honger lijden; mir (mitt nagt e g am
,i)eraen
ik heb er hartzeer van. 91a'aer,
01.
—; 91a'getier, f. = knager, knaagdier.
naaiwerk.
1i arbeit, Yu.
l(e) (ndber, niicbft)=na, nauw, nabijzijnd,
naburig, dichtbij, nabij, in de nabijheid: ein
nabeg een naburig huis, een huis in
de nabijheid; eine nabe Bufunft een dichtbij
zijnde toekomst; fie tray einer Cbntnacbt n. =
zij was op 't punt in zwijm to vallen; er ift
dichtbij de dertig; fie finb
n. an brettig
Zertnanbte = ze zijn nauw met elkaar verwant; er ftebt mir = hij is met mij in
nauwe betrekking; ber Oebanfe tiegt n. =-ligt voor de hand; ba g gebt mir n. = gaat
mij ter harte; einem ettv. n. tegen = iem.
iets duidelijk to verstaan geven; einem au n.
treten = iem. to na komen (in zijn rechten,
aanspraken, eergevoel enz.); toil leaven n.
baron in beratneifetn = wij waren op 't punt
van te wanhopen, de wanhoop nabij; e g titer
't scheelde maar heel
n. baran, baf3...
weinig, of..., n. unb fern = heinde en ver;
befreunbet, berannt = nauw bevriend,
intiem bekend; fie berftbren fici) n. mit ein,attber = zij raken elkaar van nabij.
91ii'be, to. — = nabijheid, buurt; garb in bet
91. = vlak bij; au& nkbfter auf einen
fcbief3en = zoo dichtbij mogelijk, a bout portant op tern. schieten; in ber 91. betracbtett =
van nabij bekijken.
nabebei' = dicht bij. nafiebint =
na'befiegettb = voor de hand liggend.
fitt it., fcbtv. (1).) mit Dat. = (feier,
na'ben
lid)) naderen, Waken, genaken.

9

91antenbudi.

naaien; afranselen; treif3
nii'hen, fcbtv. (f).)
n. = linnen naaien.
uiis ber = nader, nauwkeuriger, meer van
nabij, naderbij; 91tibere g , bag 91tibere, niibere
limftiinbe = verdere bijzonderheden; einer
rage treten = een vraag onder de oogen
zien; ettu. it. au gfilbren, be& niibern augein=
anberfeten = iets meer in bijzonderheden
.uiteenzetten.
to. —,
J^a4erei', to. — = naaierij.
—nen = naaister.
nii'4ern, fcbtv. mit Dativ = nader brengen bij, doen naderen tot; TIM einem it. =
iem. naderen, nader komen. 91ii'berre6jt,
f. = recht van voorkoop, recht van voorkeur
= nadering,
bij koop. 91iis inrung,
benadering.
na'befte4enb = nabijstaand, nabijzijnd, verwant, aanstaand, ophanden zijnd. nalmit =
bijna, nagenoeg.
f. =
%iibillgarn, 1.; =fiffen, 1.;
naaillgaren; -kussen; -mandje.
%iiiriintabrben, f.; :mantfelf, tit.; lnaftbine,
:nabei, tn. = naaillmeisje; -juffrouw
(naaister); -machine; -naald.
nitirren, fcbtn. (b.) = voeden, onderhouden;
ficb bon arilM ten n. = zich met vruchten
voeden, leven van; voeden, voedzaam zijn;
fentg . ,offnung niibren = iems. hoop voeden;
ficb rt. an = zich to goed doen aan.
renb = voedend, voedzaam. naigljaft
voedzaam, voedend, gezond, stevig; [welvarend]. Itabr'4aftinfeit, tn. — = voedzaamheid. = spaarzaam, sober. nabr'.
fir4 = spaarzaam, sober, schraal, krap, nauwelijks.] 91iiiir'ntutter, tr. = voedstermoeder,
werkende
zoogmoeder.
m.
=
stand, arbeidersklasse. %Wrung, tn.
voeding, voedsel, levensonderhoud, bestaan,
nering, verdienste. 9140'runn, tit. — voeding, onderhoud. Vlairrungeteit m. = nijverheid. 91aO'runOntanget, m. = gebrek
aan voedsel.
Vlaiyrun011inittet, f.; :einette, tn.; :Caft, m. =
voedingsil middel; -bron; -sap.
91ab'runOforge, = zorg voor 't dagelijksch
brood. 9talyrung4fteuer, to. = belasting op
de levensmiddelen, verteringsbelasting.
rungOtoff, m. = voedingsstof. Jtairritno:
atueig, m. = tak van nijverheid.
tit.; : ftultbe,
lit.;
=
%air
naaillschool; -zijde; -les.
—, Cif* = naad, voeg; ha gebt
tlitaht,
nocb 'mat bie 91. auf dat loopt nog leelijk
af; einem auf bie 91. fiibten = iem. aan den
tand voelen. 91CO'ter, m. — g , — = naaier;
=
schoeiing van vlechtwerk.
ht. —, —nett =
naaierij, naaiwerk.
naaister.
=
= werktafeltje. %iitneug,
91iiirtifit,
naaigereedschap -goed, -werk.
naYef.
—,
naib
— en = naIeveteit.
n = najade: bronnimf.
Jittia'be, tn.
nt. —ttg , —n
naam, goede naam,
roep; in (otteg 91. in Godsnaam; -be g Tett=
fetg „enferg 91. = in naam des duivels, voor
den duivel, drommel; ficb einen 91. macben =
zich naam maken; ein Vann, mit 91. X. =
genaamd X.; ba g Rinb beint recbten 91. nen=
nen = 't kind bij zijn (waren) naam noemen.
Jita'ntenaufruf, nt. = oproeping bij namen,
appel nominaal. 91aInenbnd), f. naamboek,

nainento6.
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naamlijst. na'ntenio6 = naamloos, zonder
naam, ongenoemd; nameloos, onuitsprekelijk.
Ila'menregifter, f. = naamregister, -lijst.
naintett4 = namens, in naam van, met name,
genaamd.
91a'men611brubcr, m.; :Jeff, 1.; :genoffe, m. =
naam genoot ; - feest (verjaringfeest) ; - genoot.
Ila'utenClOeinger, tn.; :fitioefter, in.; :tag,

m. = naamilheilige, -genoot(e); -dag (verjaardag).

91a'men411better, m.; :Aug, m. = naamil ge-

foot; -teekening (-cijfer).

naInentibt = met name, bij den naam; voor-

namelijk, vooral, in 't bijzonder, met name;
namentricber 9tufruf = oproeping bij namen,
appel nominaal; namentticbe 9tbftimmung =
hoofdelijke stemming.
m. = naam ll91aftnen beraelMni6, f.;
lijst; -verwisseling.
nant'4aft = naamhebbend, bekend, vermaard,
aanzienlijk, noemenswaard, belangrijk; n. ma=
cbett = noemen. natteriM = zelfde; namelijk,
to weten. [nantjen, fcbiv. (4.) = noemen.]
—n = naenie: treur-, klaagzang.
tv.
= nanking
91attling, m. —(e)4, —e u.
(een katoenen stof).
11an'314, f. = Nancy.
9Itt0f, m. —(e)&, 914fe = nap, bak, kom. %Of':
Men, f. — = napje; bei einem irt&
treten = 't bij iem. verkerven. 91aorfur4en,
nt. = (een soort) tulband met krenten of
rozijnen.
= nafta. 9104tbalin',
91a0414a,
f. —(e)4 = naftaline.
tnalioleottbor, —(e)&, —e u. = napoleon d'or (20 fr.) 91a0oleoni'be, nt. —n, —a =
Napoleonide: afstammeling van 't geslacht
Napoleon. na0oleo'nifch = Napoleontisch.
— = litteekentje. 91ar'be,
91iirbIten,
to. —, = litteeken; nerf (in 't leder);
bloemmerk, stempel; hanetred (in 't ei).
nar'ben, fcbtv. (b.) = vergroeien met een
litteeken; (huiden) haren, afstooten. 1ar':
bettfeite, = haarzijde (van 't leer); graszijde (van den grond). nar'big = vol litteekens, pokdalig ; ttarbige Lleber = korrelig leer.
91arciffe, zie ar5iffe.
91ar'be, iv. —, —n = nardus (een geurige
plant).
= nargileh: Turksche
91ar'gi1e4, f.
waterpijp.
91arroje, to. —, —n = narkoze: verdooving.
91artotin', f. = narkotine. nariolifM =
narkotisch: verdoovend. narfotifie'ren, fcbiv.
(4.) = narkotizeeren.
91arr, m. —en, —en = nar, gek, dwaas, zonderling; einen Sum Marren babert od. batten =
iem. voor den gek houden; einen Marren art
einem gefreffen baben = gek op iem. zijn;
jebem Marren geflifft (eine kappe = iedere
zot heeft zijn marot (zijn liefhebberij).
= gekje, schalkje. nar'rett,
Men, f.
fcbia. (u.) = [gek doen;] einen = iem. voor
den gek houden, met iem. sollen. nar'ren:
itaft = dwaas, gek. 91ar'rentianbe, s, l.: 91.
befcbmierett Zifcbe unb Taiittbe = gekken en
dwazen schrijven hun namen op deuren en
glazen. 91ar'renbatt4, = gekkenhuis, krankzinnigengesticht. 91aVrettiade, = hansworstenkleed. 91ar'renfa,00e, iv. = narrekap,
zotskap. 91ar'rettliebe, iv. = dwaze liefde,
kalverliefde. narrenntaffig = (als een) gek,
narrenpoets,
.,nr'rettpoffe, iv,
dwaas, zot. `N

91nO1jarn.

-pots, zotternij, boert, klucht, onzin; onbeduidende dingen, gekheidjes; 91arrettOoffen
treibett = zotternijen uithalen. 91arrenfeit,
f. : einen am 92. fitbrea = iem. voor den gek
houden, bij den neus hebben. Vlar'rettiVief,
= gekheid, dwaasheid. Ilar'renteibing,
:teibung, in., zie 91arretei. 91ar'rettftreiM,
m. = narrepoets, gekke streek. Ilar'rentraMt,
iv. = narrenpak, gekkenkleeding. 91arreteV,
91arr'4eit, —, —en = dwaasheid, gekheid,
zotheid, grap. 91iiVritt, iv. —, —nen = zottin.
niiVrirM = gek, dwaas, potsierlijk, grappig.
91arloat, m. —(e)t, —e = narwal, zeeeenhoren.
91ar3iffe, in. —, —n = narcis.
ttafaV = nazaal, door den neus gesproken,
neus... Ilafartaut, m. = neusklank.
naJMen, fcbio. (b.) = snoepen; even raken,
nippen.
— = neusje.
911t4'Mett, f.
— = snoeper.
Ila'frber, 91ii'fiter, tn.
—, —en = snoe91iifMereV, 91aftterei f,
perij, snoepgoed, lekkers. 91a1Merin,
—,
—nett = snoepster. nafiVi)aft = snoepachtig.
— = snoefachtigheid.
91aWitaftigfeit,
91afMlatle, in. = snoepster. aftlyntauf,
f. = lekkerbek, snoeper. 91arM'Werf, 1. =
snoepgoed.
auf=
91aje, iv. —, —n = neus; ftumpfe,
geivorfene = stompe neus, puntige of spitse
n., wipneus; er ftecrt bie 91. in al:10 = hij
steekt overal zijn neus in; einen mit ber 91.
auf etiv. itof3en = iem. iets heel duidelijk aanwijzen ; er ivirb bir nicbt auf bie 91. bittben =
hij zal je dat niet aan je neus hangen;
fticbt itjm in bie 91. = dat steekt hem de
oogen uit, dat zou hij graag hebben; bie 91.
riimpfen = de neus optrekken, ophalen; er
trligt bie 91. bocb = hij steekt den neus in
den wind; er mag ficb an feine eigene 91. faffen =
hij mag zich wel met zijn eigen zaken bemoeien; einen an (bei) ber 91. (berum)fiibrert =
iem. bij den neus nemen; einem auf ber 91.
berumtatt5en = met iem. doen wat men wil;
einem eine range 91. maobett = iem. een lange
neus geven, bespotten; er mufte mit tanner
91. abaiebert = beschaamd heengaan; eine 91.
befommen = een standje krijgen; einem eine
(ivdcbTerne) 91. bretjen = iem. een wassen neus
aandraaien; er bent nidjt Wetter ate bie 91.
reicbt = hij denkt niet verder dan zijn neus
lang is; afte %aim tang = elk oogenblik;
imnter ber 91. tang = altijd maar rechtuit.
— = iem. die door den neus
%Wider, m.
fcbro. (b.) = door den neus
spreekt.
spreken.
91a'fenlIbein, 1.; :btuten, 1.; :fifigef, m. =
neuslbeen; - bloeding; - vleugel.
Ma'fenIlhiAte, M.; :ineifer, m.; :taut, m. =
neusllholte; - knijper (lorgnet); - klank.
91alenlliock 1.; :otetfMer, in.; :ring, m. =
neusligat; -knijper (ook : eenvoudige houten
doodkist); -ring.
IlalenriintOfett, T. = optrekken, ophalen van
den neus. 91aJettf010, iv. = punt van den
neus. 91alenftilber, m. = knip voor den n.
9latfettlIton, m.; :warmer, tn.; :unmet, to. =
neuslitoon, -warmer (das of korte pip);
-wortel.
naffefuei4 = neuswijs, waanwijs, onbescheiden;
ber 91afetueN = de wijsneus. Ila'fetoeWeit,
= neuswijsheid.
na4'fiiigett, fcbio. (b.) = bij den neus nemen,
foppert. 91441)ortt, f. = neushoorn,
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ttafi (nliffer, niiffeft u. naffer, naffeft) nat;
ein nailer $ruber = een drinkebroer, nathals;
er fft n. = hij is een slechte betaler, hij is
een klaplooper.
- = Nassauer; klaplooper.
Itarfauer, m.
narfauern, frbin. (b.) = klaploopen.
91iifle, iv. - = natheid, nattigheid, vochtigheid. Itaffett, fcbin. (b.) = nat maken, netten;
zweeten; Viifcbe n. = strijkgoed invochten;
bie Ounbe rat = de wond draagt. nafrfalt =
natkoud, kil.
atatien', lo. -, -en = natie, yolk, geslacht,
volkje. 9tationar = nationaal. 9lationar:
Marafter, tn. = volkskarakter, nationaal k.
= stamlijst.
Itationale, f. -(0,
; :garbe, Iv.; :gefii4f,
9lationallfarbe,
f. = nationale kleur; n. garde; n. gevoel.
nationalifie'ren, (b.) = nationalizeeren.
9tationalitat', in. -, -en = nationaliteit.
9lationaliifottoutie, tn. = volkshuishoudkunde.
"national' berein, ; :berrammlung, tn.;
:3eitung, in. = nationale vereeniging; n. ver_gadering; n. courant.
VtatitiWnt114, m. - = nativisme : de leer dat
de natives (in N.-Amerika) voorrechten moeten
hebben. Itatibitiit', in. -, -en = nativiteit:
geboorte, geboortegesternte; einem bie 91.
fteften = iems. horoscoop trekken.
= natrium. 9talrott, T.
91alriunt, f.
= natron.
-n = adder.
',tarter,
.91arterlIbifi, nt., :topf, nt. (od. :frant, f.);
:tour& :Runge, in. =adderlibeet, -kruid;
-wortel; -tong.
%Our', -, -en = natuur; aard, gestel;
in 91. = in natura (niet in geld); eine 91. =
een natuurlijk, ongekunsteld karakter; We=
iunbnbeit Wirt) our tueiten gewoonte is
een tweedy natuur. 91atirra : in t1. = in
natura. 9latura'fint, 4M. = naturalien : natuurvoortbrengselen.9laturaliettfabinett, 1.,
:faututlung, in. = kabinet voor natuurlijke
historie, natuurwetenschappelijke verzameling. naturalifie'ren, fcbin. (b.) = naturalizeeren. 9taturalifie'rung, in. =naturalizatie.
9laturalWittu#, m. = naturalisme : nabootsing van de natuur, natuurgeloof. 9laturalift',
nt. -en, -en = naturalist. naturaltftifc# =
naturalistisch. 9latureber4flegung, in. =
persoonlijke dienst, zelfdienst. 91aturianlage,
iv. = natuurlijke aanleg.
:beobaittung, W.;
9tatur'II begebenbeit,
:befitreibung, :butter, in.; :bidjtung,
tn. = natuurliverschijnsel; -beschouwing; -beschrij ving ; -boter ; -poezie.
Itaturelr, f. -(e* -e = naturel: aard, natuurlijke aanleg.
Itaturlereigni#, f. (od. :erfrbeinung, in.);
:er3eugttO, 1. = natuurilverschijnsel; -voortbrengsel.
%atm' lIforfeber, m. ; :forfcOung, = natuurlivorscher (-onderzoeker); -vorsching (-onderzoek).
Itatuegabe, = natuurlijke gave, gave
der natuur. natur'gentafl = natuurlijk, overeenkomstig de natuur. Itaturigenufb in. =
natuurgenot. Ilaturige1Micbte, = natuurlijke historie, natuurbeschrijving. ttatur'ge:
frOicbtlic# = van of over de natuurlijke historie, natuurhistorisch. 9taturigefelf, 1. =
natuurwet. natur'getren = getrouw naar de
natuurkracht.
natuur. Itaturi getvalt, tu.

91thetbitb.

Itaturlbeilanftalt,
:4eitfunbe,
---=
natuur 11 geneesinrichting ; -geneeskunde.
9taturVilung, in. natuurlijke genezing.
naturVitorifrn = van of over natuurlijke
historie, natuurhistorisch.
1. natuur kenner
9laturs fenner, m.;
(-kundiqe); -kind.
9tatur'fOrPer, nt. = phyzisch lichaam.
9tatur'llfraft,
; :funbe,
; :futtbiger,
tn. = natuurlikracht; -kunde; -kundige.
9tatur'll taut, nt.; :leben, f. ;
=
natuurilklank; -leven; -leer.
= natuurlijk, ongekunsteld, eenvoudig, duidelijk; bad ggent nil* mit natiir:
ticten Zingen au = dat is niet pluis.
14Weit, in. = natuurlijkheid.
= natuurmensch. 9/aturi:
91aturItteniA,
= orde in de natuur.
orbttung,
9tatur10411ofolrnie,
:Orobuft, f.; :rerbt,
f. = natuurlifilozofie; -produkt; -recht.
91aturfreick 1. = rijk der natuur. 9latur':
religion, iv. = natuurgodsdienst, natuurlijke g. 9taturjr4iinbeit, in. = natuurlijke
schoonheid. 9taturfeltetteit, in. = zeldzaamheid, curioziteit (in de natuur). 9tatur':
f diet, f. = speling der natuur.
9taturlftanb, m.; :ton, m., :trieb, tn.; :boll,
f. = natuur fistaat; -klank (-toon); -drift;
-yolk.
natuurlijk, zuiver naar de
nctturtualy
natuur. naturlvibrig = tegennatuurlijk,
onnatuurlijk. 9laturtniffenfebaft, natuurwetenschap. 9P1aturtuiffenfttaftfir4 =
natuurwetenschappelijk. 9laturluiiitfig =
in de vrije natuur gewassen, ongekunsteld.
9latur,
tuunber, f.; :Auftant, m. = natuur 11 wonder; -staat.
91au'e
-n; 911au'en, m.
schip, schuit, boot.
naumachie:
9tauntactie', in. -, -(e)n
zeeslag.
91auVett, V. = kuren, grillen; ber enif
tatt inobt bie et.aare, aver nicbt bie = de
vos verliest wel zijn haren, maar niet zijn
streken.
9tatrtif, in. - = nautika : scheepvaart, zeewezen. 9taulitu4, m. - = nautilus.
naus tifeb = nautisch : de scheepvaart betreffende, scheepvaart
nabar = navaal: de scheepvaart betreflende,
scheepvaart...
91abar'ra, = Navarre. 91abarreje, m. -n,
-n = Navarrees. nabarrelifit = Navarreesch.
- = navigatie. Itabigati:
91abigatiotr,
otWafte, = acte van navigatie. Rabb
gation4litule, tn. = school voor de zeevaart,
zeevaartschool.
Naza91a3ariVer, 91a3aretter, m.
rener. Ita'actretb, f. = Nazareth.
NB. = nota bene, let wel (N. B.).
91. Z(r). = niirbtidje areite.
9tea'4iel, f. = Napels. 9lea'peler, 91eaPoli:
ta'ner, m. - = Napolitaan. neattotita':
nifel) = Napolitaansch.
- = nevel, mist; bie einigen
91efbel, m.
91. = onderwereld; wolk; er bat einen 91. =
= dat zijn
hij heeft een roes aan; bat; ift
maar praatjes; bet 91acbt nub = stilletjes,
in stilte; mir mat* man feinen (61auen) 91.
nor = ik laat me geen rad voor de oogen
draaien.
nevelbeeld, schaduwbeeld.
91e'belbilb, f.

91ebettled(en).
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//e'befftecf(en), m. =--- nevelvlek. 91clielge:
bitbe, f. = nevelbeeld, nevelgestalte. ne'bet:
baft = nevelachtig. 91ebefOorn, f. = misthoorn. ne'beliMt, nebetig = nevelig, nevelachtig, mistig. We'bettaPpe, iv. = onzichtbaar

makende kap of mantel; muts, capuchon;
nevelkap (em een bergspits). 9teliettriity,
= nevelkraai. nebein, fcbto. (4.) = nevelen,
misten. 9tebefrautf), m. = nevelrook, -damp.
tne'beirettft, 1. = nevelenrijk, onderwereld.

/le'betilfrOteier, m. ; :ftern, m. ; :ftrelf(en),
nevelilsluter; -ster; -streep.
neben = naast, nevens, bij; a) mit Dade :

n. einem ftetjen, fiten, iroobnen; er treibt
bier n. feitten anbern (iefcbaften hij doet
daaraan bij of naast zijn andere zaken; b) mit
Acc.: ficb n. einen f4eit; er (twit 3oitbet it.
l8itberbl = hij stelt V. gelijk met B.
= bijbedoeling, -oogmerk.
/le'benatifitOt,
Ilebenaltee, iv. bij-, zijlaan. nebenan' =
hier-, daarnaast, dichtbij. /lebetiarbeit, iv. =
bijwerk.
; :artifei, m. = bijilsoort;
Vle'bettliart,
-artikel.
Ile'benaiOgabe, iv. = kleinere uitgave (vertering en editie). 91e'benau4gang, m. =-bij-, zij-, hulpuitgang. 91ebenbebeutung,
= bijbeteekenis. 91ebenbegriff, m.
bijkomstig begrip, bijbegrip. nebenbeii = er
naast; in 't voorbijgaan, terloops, tegelijkertijd. Ile'bettbefAiiftigung, iv. = bijbezigheid, bijwerk. 9lebenbutiter, m. = medeminnaar, mededinger. 91e'benbuf)terfr9aft,
= mededinging, minnestrijd. 91e'benbiirge,
= tweede borg. /lel/cubing, f. = bijzaak.
nebenethan'ber = naastelkander; fie 4abert
feit = de een is al net zooveel waard als
de ander. nebeneinan'berftelfen, fcblv. (4.) =
naast elkaar plaatsen, met elkaar vergelijken.
einfommen, f., einfiinfte,
= bijilinkomsten, toevallige
:einnatime,
inkomsten, toevallige baten. Ile'benerbe,
m. medeerfgenaam. 91ebenfack = bijyak; zijvak. /te'benfarbe, iv. = secondaire
kleur.
91e'beull flour, ih.; :flu% m. = bij figuur ;
-rivier.
9te'benfrage, iv. = bijkomstige vraag.
gang, m. = zijgang. /lebengaffe, in. = zijstraat, naburige kleine straat. Ile'benge:
biiube, f. = bij-, zijgebouw. Ilebengebiitgen,
fit. = fooien, emolumenten.

//e' b en II g eb ante, in.; :geric4t, I. ; =Refit iift,
1. = bijOgedachte; -gerecht; -zaak.
in.; :tanb:
91eibenlIneiAlltad, m.;
= biDsmaak, -verdienste; -handelung,
ling (epizode).
huis hier- of daarnaast,
/tebeii0au4, f.
er naast mede;
naburig huis. nebenber'
...' = er naast.]
terloops. [neben vhin
zijkamer.
91e'benfirite, in.=
lithium,
bijkerk. Mebenfolten, 431. = onkosten, bijuitgaven. 91ebent nie, = zijlijn.
mann, m. = nevenman; minnaar.
inenfit, m. = evenmensch, naaste.
/lebenllinonb, in.; :perfon, m.; =Ofab, m.;
:Ofarre, in. = bij Ilmaan; -persoon; -kerk; -pad.
91e'benredthung, iv. = afzonderlijke rekening.
Ilebenrolte, iv. = bijrol. 91e'bentaat, in. =--nevenzaal, zaal er naast. /le'benfarhe, iv. =
bijzaak. ne'bettfaittir4 = bijkomstig, bijkomend, ondergeschikt, van minder belang.
91ebenfaif, nt. =bijzin./le'benfrOliiffei,nt.=

nebuten.

tweede sleutel. Ilebenfinn, m. = bijbeteekenis, bijbedoeling. 9c1 ebenfonne, = bijzon.
91ebenniefeii, 431. = bijkomstige onkosten,
bijuitgaven. ne'benftehenb = er naast, hierbij,
nevenstaand, nevensgaand. 91ebenftrafie,
zijstraat, naburige str. /lebenftube,
= zijkamer. 91ebentiftb, m. = bijtafel,
tafel er naast. 91ebentre44e, iv. = bij-,
hulptrap. 91ebentiir, iv. = bij-, zijdeur,
naburige deur. 91e'benitinftanb, m. = bijomstandigheid, bijkomstige o. Ile'benun:
(often, $f. = bijkomende onkosten.
:berbienft, m. =
/lebeniturfarbe,
oorzaak; -verdienste.
/lebeitherfanimfung, in. = bijzondere vergadering, bijvergadering. 9te'benbormunb,
m. = toeziende voogd. 91ebenborteit, nt. =
toevallig voordeeltje. 91e'bentuanb, tv. =
bijmuur, zijmuur, hulpmuur. 91elienitietp in. =
bij-, zijweg; auf 91ebenivegen geben = bijwegen
bewandelen. 91e'bentuilib, m. = zijwind.
Ilebenivinfet, m. = nevenhoek.
Mather, = buur, buurman. 91ebentoort,
f. = toevallig woord; bijwoord (adverbium).
Ile'beminimer, 1. = zijkamer, kamer hiernaast, k. ernaast.
m. bij Noel; -tak.
91eben113113ecl, m.;
[nebig, zie nebenftetrnb.]
zie nebetic4t, nebetig.
neblit0t,
nebft, $rdii. mit Dat. = benevens, met, met
tevens, daarbij.
en benevens. nebftbenii
= Nebukadnezar.
1lebufabite'3ar,
=
92eceffai're (spr.: nesessére), f.
necessaire.
9lec'far, m. = Neckar.
neefen, fcbio. (4.) = plagen, voor den gek
houden, foppen, [kwellen, hinderers]. /teeter,
m. - plager, fopper. /lederei', iv.
-, -en = plagerij, fopperij. ncefifd) =
plagerig, plaagziek, fopperig; grappig, moedwillig. /10tntime, in. = bijnaam, spotnaam.
-, -en neer, draaikolk, ondiepte.
/leer,
m. -n, -n = neef: oom-, tantezegger.
I.
II. /tete, iv. -, -n = bladluis.
91erfeligunft, iv. familiebegunstiging, nepotisme.
/legation', iv. -, --en = negatie: ontkenning.
=
negatib' = negatief. /legatity, f.
negatief.
- = neger.
/le'ger, m.
/te'ger114anbef, in.; :in, iv.; :fciiff,
m. = negerilhandel; -in; -schip; -slaaf.
(4.) = negeeren: ontkennen,
negie'ren,
verloochenen.
neglig6.
(spr.: ..zjee), f.
9legociant', /lego3iant', in. -en, -en
negotiant: handelaar. negociie'ren, nego3i:
ieren, fcbiu. (b.) = negocieeren: handelen,
onderhandelen.
- = negus : koning (van
/te'guL
Abessini6).
nefrnien, ft. (b.) (bu nimmft, er nimmt; na4m;
nii4me; nimm! genommen) = nemen, vatten;
(ein ein (tai ZBein) gebruiken ; einem
etiv. n. = iem. iets ontnemen, berooven van;
mit ficb n. = meenemen; einen au ficb n. =
iem. bij zich nemen, opnemen; etiv. au flu
= iets gebruiken (eten of drinken); etiv.
auf od. fiber flit iets op zich nemen;
etiv. an ficb n. = zich lets toeeigenen; ba,?,
laffe icb Writ nicbt it.= dat praat men mij niet
uit, daar ga ik niet van af; im (lawn genont=
men = over 't geheel genomen;

%timer.

nintmt = al naar men 't neemt, dat kan er
naar zijn; (voor uitdrukkingen als 9thrtanb it.,
Witrtanb n., Scbaben n., 92aobnung n., in 91n=
e. a. :ie men die substanrInucb it., feicbt
t ieven, adjectieven eat); ficb = ficb benebmen.
= nemer, kooper.
9telynter, in. -4,
-, -en = nehrung, smalle
91etyrung,
landtong.
m. -(e)4 = nijd, afgunst, naijver; ba&
ntuf3 ibm ber tarren = dat kan niemand
hem betwisten, dat moet van hem erkend
worden. [nerben, zie beneiben.] 9tel'ber, m.
--b, - benijder, afgunstige; berfer (5ebn)
91., al& (ein) Vilitteiber = beter benijd dan
beklaagd. 91eib'hantmei, m., 91eib'bart, m. =
afgunstige, nijdige, benijder. nerbifc# =
nijdig, afgunstig, wangunstig, jaloersch; [n.
mit chit. rein = jaloersch op iets zijn]. nab':
10# = zonder nijd, zonder afgunst. 91eibinagel,
m. = nijdnagel.
91ei'ne, -, -tt = [nijging], ondergang
(eine& (beffirn4), afloop, einde; rest (in een
vat, een glas), overschot; ba4 Z5"abr jet Sur
gebt auf bie
W. = loopt ten einde; ba&
=
= raakt op; e& gebt mit ibm our
't loopt met hem op een Bind; bie 91. be&
Xebett& = 't einde, de avond van 'tleven; ein
Ota4 bi& our au4trinfen = tot den bodem
leegdrinken. neisnen, gib,. (ti.) = neigen, overhellen, buigen; er neigt bum Oei5 = hij heeft
een neiging tot gierigheid; fief) = neigen;
nijgen, een buiging maken; bie Sonne neigt
ficb (5um Untergange) = de zon neigt ten
ondergang; ba& aeft neigt ficb bent tnbe au =
het feest loopt ten einde; bie tbene neigt ficb
nacb bem aturre = de vlakte helt of naar de
rivier. 9tergung, -, -en = helling,
schuine stand (cuter ebene, cuter 2inie); afwijking, inclinatie; nijging, buiging; neiging,
trek, lust, (fiir,
ettn., 5u einem, fiir einen).
Ilei'nung ■Sein, iv. = huwelijk uit liefde.

fnei'nunOlifomlaath m.; mabel, tn.; :ivintel,

m. = inclinatieilkompas; -naald; -hoek.
neen; n. ! e& ift 5u fomircb = neen
maar! 't is al te grappig.
91eirolog', m. -(e)4, -e = nekroloog; levensschets van een kortelings overledene. 91efro:
logic', -(e)n = nekrologie : doodenlijst.
9/eirnittaitt', m. -en, -en = nekromant:
dooden-, geestenbezweerder. 91efrontantie',
= nokromantie : dooden-, geestenbezwering. %awl:HAW, n. - = nekropool:
doodenstad.
-,
91e1lar, m. -4 = nektar. 91e1tari'ne,
-n = gladde perzik.
-n = anjelier, anjer, nagel%elle,
bloem;kruidnage1.91erfenbliite,in.=anjelier-,
nagelolie.
nagelbloesem. %Menai,
91ente'a, f. = Nemea. nentelfrn = Nemesch
(leeuw, spel).
= Nemezis: straffende gerechVie'ntefi#,
tigheid.
nettn'bar = noembaar, te noemen.
nen'nen, unr. (b.) (icb nannte; nenn(e)te; Re=
nanitt) = noemen; einen mit (bet) stamen n. =
iem. met name noemen; bie l8urg nennt ficb
?Retied = de burcht beet N. Ilen'ner, m.
-4, - = noemer. 9lettn'falt, m. = nominatief. 91en'ttuttn, -, -en = 't noemen.
91enttluert, m. -(e)4, -e = nominiale waarde.
91enn'Itiort, = substantief.
%colon', m. -en, -en = neoloog, nieuwewoordenmaker, invoerder van iets nieuws.

nein

nett.
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-(e)n = vorming van nieuwe
woorden, nieuwigheid. 91cologi4'ntu4, tit
.. men = neologisme : nieuwgesmeed
woord. 911e04tAt', m. -en, -en = neophiet:
nieuweling, pas bekeerde. 91eopla#'ma, f.
-4, .. men = neoplasma: nieuwe vorming.
Me4ott4'nut#, - = nepotisme: familiebegunstiging.
91e4tUn', nt. = Neptunus. nePtIt'nifd) =
neptunisch; door inwerking van 't water ontstaan. 91ePtunWntu#, m. - = neptunisme: leer, dat de aardkorst haar gedaante
door 't water gekregen heeft.
m. -en, -en = neptunist: aanhanger van
't neptunisme.
91erei'be, in. -, -a = Nerelde: zeenimf.
9tergelei', -, -en = vitterij, gemopper,
nurkschheid. ner'neln, fcbtn. (b.) = vitten,
mopperen, zich nurks gedragen. 91ernsler,
m. -4, - = vitter, mopperaar, nijdas, nurksch
mensch.
neroinifd) = neronisch : van Nero, als van
Nero, wreed, barbaarsch.
91erb, m. -(e)4 u. -en, -en = [pees], zenuw,
nerf.
9fter'benllaufregung, W.; :fteber, 1.; :netted%
f.; :fnoten, m. = zenuwilprikkeling, -koorts;
-vlecht; -knoop.
ner'bentrant = zenuwziek.
9ter'benlitranfinit, W.; :Iebre, hi.; :felben,
= zenuwilziekte; -leer; -aandoening(-ziekte).
91erlienlire13, m.; :ft4lag, m.; :fripter3, m. =
zenuw prikkeling; -beroerte; -pion.
nerbettfittuar = zenuwzwak.
=
:fMtvinbfnc4t,
91cr'ti enllfititl itrOc,
zenuw ziekte; -tering.
neribenftiirrenb = zenuw(ver)sterkend.
benfifftent, f. = zenuwstelsel. ner'big = gespierd,krachtig,degelijk; generfd. tterba#' =
nerveus, zenuwachtig. 9tertioritiit', iv. - =
nervoziteit: zenuwachtigheid.
91cr3, m. -es, -e = kleine vischotter,
marter, marterbont. 91er3'043, = mantel
van marterbont.
%Wel, -n = netel, brandnetel; er
bat ficb in bie 91effetn gere4t = hij heeft zich
in ongelegenheid gebracht. 91effelatt4fthlan,
m. = neteluitslag, -roos. 91erfelbranb, m.
brandnetelsteken.
IterfellIfieber, f.; :garn, 1.; :furbt, in.; :tuck
f. = netel II koorts; -garen; -zucht; -doek.
Nessuskleed: gevaarlijk
91erfu4geluanb,
_geschenk.
f.
-(eA
-er
=
nest,
troep ; ein efenbe4
%eft,
91. = een ellendig gat, krot, nest; nicbt einer
traf in& 91. = niemand trof 't hart van de
schijf; weefnest (slechte plek in een weefsel);
Welter au&nebmen = nesten uithalen. 911eft'el,
f. = nestei.
91e'fiet, In. -n = nestel, veter, riem,
band, rijgsnoer. nelteln, rcbin. (b.) = nestelen,
vastmaken; ficb n. = zich inrijgen; an din.
= aan iets futselen, rondtasten; rico an einen
n. = tegen iem. aankruipen, zich tegen iem.
aannestelen.
%colonic',

%eft'llfeber,
91effling,

(od.

ad.

nestdiveer; -kuiken.
= nestvogel, nesteling, nest-

kuiken.

911e'ftor, in. -(4), .. to'rett = Nestor, oude,
grijsaard, oudste.

nett = net, aardig, netjes, in orde, netto,
nauwkeurig, bepaald; ein nette4 Q3iirfcbcben,

9/ettbeit.

395

i_rii**n! = (iron.) een lieve jongen!
[91ett'beit], 91etligfeit, iv. = netheid, sier-

lijkheid, be valligheid.
net'to = netto.

91ibeinityn.
Mteffe, iv. = nieuwjaars)jgeschenk; -wensch;
-(ker)mis.

91eu'iabrSlInaMt, iv.; =tag, in.; :thunilt, nt. =
nieuwjaarsllnacht; -dag; -wensch.

Ileftollbetrag, tn.; :einfontmen, f. = netto 91cufalebo'nien; talifor'nien, f. = Nieuw-

bedrag; n. inkomen.
IlertoligethiMt, f.; :gelvinn, m.; :preiS, m. =
nettollgewicht; n. winst; n. prijs.
910, f. -e, -e = net, netje, strik; fein 91.
fiber einen iverfen = iem. het net over 't
hoofd halen; er ift ink 9t. gegangen = hij is
in de val geloopen.
net3en, fc03. (tl.) = netten, bevochtigen, nat
maken; mit Zriitten n. = met tranen besproeien.
91etrilbrutO, m.; 41iigler, m. = netlibreuk;
-vleugelige.
nei'formig = netvormig. 91etl'4aut, iv. =
netvlies.
nett = nieuw, modern, ander, opnieuw; bon
neuem = van nieuws; auf nerve = opnieuw;
bie %cue Tgeft, bc0 91eue Zeitament; ein
Jleuer = een nieuweling; Heuer = nieuwe
wijn; itta giebt 91eu0? = wat is er voor
nieuws? n. auf getegt = herdrukt.
91etrattiAaffung, iv. eine Zinge?, = aanschaffing van iets nieuws. neu'baden = nieuwbakken, versch gebakken. 91en'bau, m. =
huis enz. in aanbouw; nieuw gebouw. %en':
batter, m. ---, - = aanplanter, kolonist.
91en'begier, zie 91eugier. 91eusbefOrter,
m. = nieuwbekeerde. Ileu'bilbung, iv. =
nieuwe vorming, hervorming, nieuw woord,
reproductie. 91en'brud), in. = ontginning
(van bosch- tot bouwgrond). Ileu'lleutfcb =
Nieuw-Duitsch (ook: staatkundig). 91eu'brucf,
m. = nieuwe druk, herdruk. tten'en, icfnn.
(ta.) = vernieuwen (de bijen).
neu'erbingS = onlangs, kortelings, niet lang
eleden, in den laatsten tijd; opnieuw.
eu'erer, nt. -----, - = invoerder van
nieuwigheden; neoloog. [neu'erlic4 = van
den laatsten tijd, onlangs, laatst, in den
laatsten tijd, kortelings]. nen'ern, fcbto.(ti.)=
wat nieuws invoeren, veranderen. 91en'erung,
iv. -, -en = nieuwigheid, verandering, nieuw
ding, innovate; neologie, neologisme. lieu':
erungSfurftt, iv. = nieuwigheidszucht, zucht
iets nieuws in to voeren. nen'fran3ijfifr# =

Nieuw-Fransch.
9/enfunblattb, 1. = New-Foundland. 'feu:
funbslanber, nt. .--, - = New-Foundlander. VleufunbIanbfakrer, m. = NewFoundlandvaarder.

nen'gebarfen = nieuw-, verschgebakken,
nieuwbakken. neu'geboren = pasgeboren;

bie n. = als nieuwgeboren, als herboren, als
wedergeboren. 91eu'geftaltung, ha. = hervorming, reorganizatie, herschepping. %en':
ater(be), iv. = nieuwsgierigheid; auf 91.
auf = uit n. naar. netrgierig = nieuwsgierig.
Ileu'grieMe, m. = Nieuwgriek. =warier:
iffi) = Nieuw-Grieksch. 91eu'groftten, tn.=
nieuwe groschen, 0,1 Mk. 91eulteit, iv. -,
-en = nieuwheid, 't nieuwe, nieuwigheid,
nouveautè. neu'horfjbetttfr4 = Nieuw-Hoogduitsch. 91eu'igfeit, iv. -, -en = nieuwtje,
nieuws ; [nieuwigheid]. 91en'igreitSfranter,
m. = nieuwtjeskramer, -verteller.
91eu'iOr, 1. = nieuwjaar.
91eulatjrSilbefrberung, W.; :brief, in.; :felt,
1.; :gebic4t, f. = nieuwjaarsligeschenk, -brief;
-feast; -gedicht.
94u'iaOrSilgefitenf, f.; :gratulation, iv.;

Caledonie, N.-California.

neu'iliatiptifM; :lateiniA = nieuwll katho-

liek; -latijnsch.
tteu'lirl) = laatst, van onlangs, jongst; onlangs,
laatst, kortelings. Meulic4t, f. = nieuwe
maan. t1eu'ting, m. -(eA -e = nieuweling,
[geluksmensch, opkomeling; nieuwelichter].
91eu'lot, 1. = nieuw lood, dekagram. iteit':.
ntobifr# = nieuwmodisch. 91en'utottb, m. =
nieuwe maan.
neutt, = negen; eine 91. = een negen;
atie n. iverfen = negen kegels omgooien.
91eun'ange, f. = (een visch) negenoog, lamprei. 91eun'erf, f. = negenhoek. neun'eifig =
negenhoekig. 01}-eu'ner, nt. -----, - =negental,
lid van 't college van negenen; wijn van
't jaar (180)9. nett'nerlei = negenderlei.
neuttsfach, :fiiltig = negenvoudig. neun':
geMeit = waanwijs, betweterig. neun'l)iiu:
tie = negenhuidig, dikhuidig, onverbeterlijk.
neun'iiiOrig = negenjarig. neun'flug, zie
neungef*it. neutt'utat = negenmaal. neun':
malls = negenmaal herhaald, negenvoudig,
negenwerf.

neun'llntonatliM; :111big; :itiinbig; :Mein =

negenilmaandsch;-lettergrepig;-urig,-daagsch.

neuttle = negende. neuttlebalb = negendehalf. 91eun'tel, 1. ----, - = negende (deel).
neun'ten6 = ten negende. 91eun'tiiter, nt.
--, -- = negendooder, leeuwerikenvalk,

grauwe ekster. neun'3efnt = negentien.
neutt'ae4nte = negentiende. 9lettn'aebntel,
f. -,?,, - = negentiende (deel). neutt'aebn:
tens = ten negentiende. tteutt3ig = negentig.

9ieun'3iner, m. - b , -- = negentiger; wijn
van (18)90. neun'etgiiifrig = negentigjarig.
tteutt'aigfte = negentigste. %eun'aigftel, 1. =
negentigste (deel). nenn3iiltig = van negen
duim, negenduims
91enor'leanS (spr.: .. lean), 1. = Nieuw-Orleans.
91euralgie', iv. -, -(e)n = neuralgie: zenuwpijn. neuralt_gifit =neuralgisch: zenuwziekte
betreffend. 91euraft#enie', iv. --, -(e)n =
neurasthenie : zenuwzwakte.
91eu'rer, zie 9leuerer.
IleuroOte'rett, V. = neuropteran: netvleugeligen.
91euroje, iv. -, -11 = neuroze : zenuwziekte.
91eu'rung, zie Vletterung. IleulMeffel, m. =
nieuw schepel, half hektoliter. 91eufee'lanb,
1. = Nieuw-Zeeland. 91eu'filber, f. = nieuwzilver. %eu'ftabt, iv. = nieuwe stad(swijk);
IL, 1. = Nieuwstad. neuteftantentlid) =
nieuwtestamentisch.
neutral' = neutraal, onzijdig, onpartijdig,
zonder werking. nentralifie'ren, fcriin. (.)=-neutralizeeren. 91eutralitiit', iv. -, -en =
neutraliteit. 9ten'trunt, 1. -(), .. tra = neutrum: onzijdig woord, onzijdig geslacht.
nettsbertnaOtt = pas- of jonggehuwd. Welt':
luabl, iv. = nieuwe verkiezing. 91eu'acit,
1v. = nieuwere tijd. 91eu'aoll, m. = nieuwe
duim, centimeter.
91eu'liorf, 1., Mit) Dorf = New-York.
91eus tiorfer, nt. -d, - = New-Yorker. nen':
liorfifit = Nieuwyorksch.
9Iiat garafall, in. = Niagara-waterval.
911'belungett, 43f. = Nibelungen, Nevelingen.
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9/ica'a, 1. = Nicea. tRicalfche4 sabrauben,. 9tid'Ilftuhl,
befenntni = Niceesche confessie.

-uurtje.

:ftunbe, iv. = dutlistoel,

nicht = niet; mit nicbten volstrekt niet; au [nib (fcbiveia.): nib bent Uatbe = beneden

nicbte iverben, macben = te niet gaan, doen; 't woud].
unb
bier ift mein6 Zifeiben n. = ik kan hier niet nie = nooit, nimmer, anders nooit;
nimmer = nooit ofte nimmer.
langer blijven; n. bocb = welneen.
tniMt, f. —(e)& = zinkwit.
nie'ber = laag, lager, nederig; laag, gemeen;
= geringschatting, gebrek neder, neer; bie niebere jagb = de jacht op
9ticht'achtung,
klein wild; mein Vann ift n. = te bed; ivenn
aan achting.
:befot: ba& Feuer n. ift = uit is; n. ntit ibm! = weg
Vlichtlannahtne, tn.; :beachtung,
= nietII-aanneming; -inachtneming; met hem!
gang,
-opvolging (o f -nakoming).
[nie'berab = afwaarts].
9li4jt'beriicifichtigung, iv. = verwaarloozing, nie'berbengen, fcbtv. :biegen, ft. (b.) =
neerbuigen, naar beneden buigen. nie'ber:
't in den wind slaan.
Widen, fcbtv. (ti.) = ne(d)erblikken, -kijken.
In. ; :bulbung, iv. = nietilchristen; -dulden.
nieberbrechen, ft. (h.) =afbreken; (f.) =
91140, iv. —, --n = nicht, oom-, tante- neerstorten. nie'berbrennen, unr. (b.) =
neer-, afbranden, in de asch leggen; it. (1.) =
zegster.
9/iihtierfolg, m. = gebrek aan succes, 't schip- afbranden. nie'berbiiden tick iAiv. (4.) =
neerbuigen. nieberbiigein, fcbiv. (b.) = neerbreuk lijden, niet-slagen, mislukken.
'fflichtlerfiiliung,
:erfcheinen, f.; =ge: persen, -strijken (met een strijkijzer).
branch, ut.; :gelehrter, m.; :haltung, tp . = nieberbeutfch = Nederduitsch. 91le'ber:
nietil-vervulling; -verschijnen; -gebruiken; beutfchtanb, = Nederduitschland.
(lj.) = ne(d)erdrukken,
-geleerde; -houden (-nakomen).
nie'berbriiden,
= 't ik en drukken. nie'berfahren, ft. (f.) = naar beneden
nob ba&
91trOtitt, f.: ba&
rijden, varen, komen, schieten. 91Ie'berfahrt,
't niet-ik.
niciftig = nietig, van onwaarde, onbeduidend; ltd. = afrit,vaartstroomatMeiberfau,m.=val.
Rie'bergang, in. = dating, 't naar-benedennicbtige .t.offnung = ijdele hoop; nicbtig6 We=
gaan, ondergang (van de zon), westen; verval
fcbivit = nietig, nietswaardig gebabbel; n.
macben = vernietigen, nietig verklaren, van (van den handel bijv.). nie'bergeljen,
onwaarde maken; nut( unb = van nul en (f.)=ne(d)er-, naar beneden gaan; Ondergaan
geen(er) waarde. —, —en = (van de zon); (van regen, hagel) neervallen;
nietigheid, onbeduidendheid, onwaarde. 9114: achteruitgaan, minder worden (van den han= voorziening in del bijv.); instorten. nie'bergefchlagen =
tigfeiabefchtuerbe,
cassatie./licirtigfeit4erilarung, = nietig- terneergeslagen, be- of gedrukt, neerslachtig.
heidsverklaring. 91icht'ioncbattant, m. = 91ie'bergefchtagenheit, = neerslachtigheld, gedruktheid. nie'berhalten, ft. (h.) =
non-combattant, niet-medestrijder.
= niet ne(d)erhouden; korthouden. nie'ber angers,
rancher, m. = niet-rooker; fur
ft. (h.) = ne(d)erhangen. nie'ber iingen,
rooken.
ift n. bamit = 't heeft fcbru. (b.) = laten hangen. nie'berhauen, ft.
itirftti; = niets;
niets te beduiden; 6 ift rt. bran = er is (lj.) = ne(d)erhouwen, -slaan, afmaken. nic':
berhoden, fcbiv.(f.)=ne(d)erhokken,-hurken.
niets van waar; mir n., bir = zoo maar,
= hakhout, onderhout.
zonder complimenten, alsof 't niets was; fur
91ie'berhot3,
(um) rt. unb ivieber n. = voor niemendal, berfiintOfen, fcbrv. (b.) = overwinnen, op den
grond krijgen, ten onder brengen; ben Unmut
zonder de minste reden, vergeefs.
n. = onderdrukken. nie'berflappen, fcbiv.
niets, niet, nietigheid.
91icht4, f. — =
nichO'bebeutenb = niets beteekenend, onbe- (lj.) =ne(d)erslaan. nie'berfontmen, ft. (f . ) =
teekenend. nicht4beftotueniger = niettemin. ne(d)erkomen, naar beneden komen; mit
= niet-zijn. 91icht4'nulf, einem ginbe n. = bevallen van een kind;
Itichffein, f.
m. —0, —e = deugniet, slecht mensch. (van hagel) neervallen, (van onweer) losbar= bevalling.
onnut,
ondeugend, slecht. sten. 91ie'berfunft,
=
nicht4'fagenb = nietszeggend, onbeduidend. 91ieibertage, = depot, entrepOt; neder— = nietsdoener, lui- laag; 't deponeeren (van effekten bijv.); [bed91ichtOluer, m.
aard. 91irht4luerei, — = nietsdoen, ge- legerigheid, logies, verblijfplaats (van slecht
luilak. nicht4luiirbig = nietswaardig, on- yolk)]; eine sjt. erteiben = een nederlaag
een n.
lijden; einem eine W. beibringen
waardig, schandelijk, laaghartig, laag, gemeen.
= nietswaardigheid, toebrengen.
eerloosheid, laagheid, schandelijkheid.
Vliebertanbe, C.= Nederlanden. Nederland.
— = Nederlander.
Ilicht'lltelinahme, W.; Auiffen, f.; :3ahtung, Itieberliinber, m.
= niet deelneming (gebrek
nie'bertiinbifth = Nederlandsch.
hi.; :Autaffung,
ne(d)erlaten,
naar
nie'bertaffen,
ft.
(lj.)
=
aan belangstelling); -weten; -betaling; -toebeneden laten, laten zakken; = (auf
lating.
= knik.
einen Wit) neerstrijken ; (auf einen Stub° gaan
m.
= dreurnes, ding; knol zitten, plaats nemen; (in diner Stabt) zich
I. %WM, m.
vestigen, zich metterwoon vestigen.
(paard); klein eigenwijs produkt; watergeest.
= nikkel; nikkelmunt, faiiung,
—, —en = 't ne(d)erlaten; vesII. Mad, f. u. nt.
tiging, nederzetting, kolonie.91ieberlaffuntO:
tienpenningstuk.
recht, f. = recht van domicilie.
9tiesiefiniin3e, iv. = nikkelmunt.
nie'ren, fcbrn. (b.) = knikken, toeknikken, Wieberfaulih, tv. = Neder-Lausitz.
pinken (met de oogen); indutten, dutten; nie'berlegen, fcbiv. (b.) = (eine .iaft, ein Mut,
('t wild) nekken. %Wier, nt.
— = dotter, bie Megierung, ba& aupt, bie Zgaffen) ne(d)erleggen; (9tauern, Taiitte) afbreken, slechten;
dutje.
nt. = hartsvanger. %icr:
(ein ainb) ne(d)er-, te bed leggen; (t5etber u. ii.)
toff, m. = knik.
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deponeeren, in bewaring geven; tiff) It. =
gaan liggen, naar bed gaan. 911eberlegung,
— = neerlegging, deponeering, depozito,
slechting.
nie'bermarOett, (1.) = dooden, afmaken,
moorden, slachten. niebermetRtn, fcbin. (tj.) =
afmaken, slachten, neersabelen. [nie'bern WO,
fcbin. (j.) = afdalen].
Mebertilterreirk f. = Neder-Oostenrijk.
nie'berllOraffeln, fcti). (1.); :preffen, fcbtn.(.);
:raufMen, fd)in. (f.) = ne(d)erilkletteren;
-drukken : -ruischen.
nieberreifien, ft. (4.) = ne(d)ertrekken,
-rukken; of breken , sloopen.
nie'berlIreiten, ft. (n.); rrennen, unr. (4 . ) =
ne(d)er- of omver rijden ; -rennen.
Neder-Rijn. nieberritei:
911e'berr4eitt, nt.
niftf) = Nederrijnsch.
(f.) ; :fiibeftt, fpm. ((ti.) =
nie'berrolten, fd)
ne(d)errollen; -sabelen.
9lieberfa0fen, f. = Neder-Saksen. nieber:
fr#iefiett, ft. (b.) = ne(d)erschieten, vellen;
n. (f.) = ne(d)erschieten, -storten, -komen,
-vallen. Me'berfrifiag, m. = 't neerslaan
(van de oogen bijv.); neersiag (van den regen,
in de scheik.). nie'berft4lagett, ft. (ti.) =
ne(d)erslaan, vellen, afmaken, slachten; ber
far fcblagt Oeftrtiucb nieber = trapt de struiken neer; (einen 43roaef3) staken; (eine ( cbutb)
uitdoen, vernietigen; (fOrtterticben Scbtitera)
verzachten, kalmeeren; (8ineifet) opheffen;
(einen, fentg . Out) terneerslaan; (1.) =
ne(d)erstaan, -storten; bezinken, neerslaan,
zich afzetten. nies berfr4lagenb = kalmeerend; terneerslaand. Me'berfitlagung,
— = staking (van een proces); vernietiging,
vermindering (van de kosten).
nie'bergfdintettern, fc0). (b.); :fc4reiben, ft.
=
(t.); : fr#Weben, lAtu. (f.); : faint, ft.
ne(d)erii slaan (of -pletteren); -schrijven;
-zweven; -zien.
nieberfenben, unr. (tj.) = ne(d)erzenden.
nie'berfenfen, fcbtn. (4.) = laten zakken,
laten inzakken; = ne(d)erdalen.
nte'berfellen, ft. (tj.) = ne(d)erzetten; (eine
nommiffion) aanstellen, benoemen; (ein (Oe=
ridjt) instellen; firft = gaan zitten, zich
vestigen; ba4 Oefteitt fe4t ficb nieber = zakt.
nie'berfinfen, ft. (i.) = ne(d)erzinken, in
elkaar zakken; zinken, naar den grond gaan.
nie s berft#en, ft. (1.) = gaan zitten, ne(d)erzitten; (berm.) in de diepte dringen (van 't
water), instorten (van bergmassa's). nie'ber:
fteitett, ft. (tj.) = ne(d)ersteken. nie'ber:
fteigen ft. (f.) = ne(d)er-, afdalen. nie'ber:
ftofgn, ft. (4.) = ne(d)erstooten, omstooten;
vellen; (i.) = neerschieten, -vallen. rite':
berftrablett, fcbtti. (b.) = ne(d)erstralen.
nie'berftredett, fdjtu. (b.) = ne(d)erleggen,
dooden; fiti) = zich uitstrekken, gaan
liggen. nieberftreiMen, ft. (4.) = ne(d)er-,
platstrijken. nieberftramen, fcbin. (4.) =
ne(d)erstroomen, in stroomen neervallen.
nie'berftiilpett, f(t tn. (tj.) = neerslaan (den
rand van den hoed). nie'berftfir3en, fc0tv.
(i.) = ne(d)erstorten, -werpen; It. (f.) =
ne(d)erstorten, -vallen. Me'bertraitt, to. =
laagheid, gemeenheid. niebertriitfttig = laag,
gemeen, infaam, [laag, zwak, nederig, neerbuigend]; ein gana niebertrdcttige Letter =
erg gemeen weer. Me'bertratiptigfeit, in.
--en = laagheid, gemeenheid, infaamheid.
niebertretett, ft. (lt.) = ne(d)ertrappen,

aftrappen, naar beneden treden. niebertritt:
fen, ft. (b.) = ne(d)erdrinken, leegdrinken,
naar binnen slaan; einen n. = iem. onder de
tafel drinken. nie'bertutt, unr. (b.) = neerleggen, afleggen. 9lieberung, tn. —, --en =
lage streek, laag land. Me'beritialb, in. =
laag hout; Niederwald. nie'berttiCirtd = nederwaarts, naar beneden. nie'berttierfett, ft.
(t,.) = naar beneden werpen, vellen, overwinnen; terneerslaan; f{4) = zich ne(d)erwerpen. nte'berateljen, ft. (tj.) = ne(d)ertrekken.
nieb'fir# = aardig, lief, net, netjes, [lekker].
Meblidgeit, tn. —, —en = liefheid, bevalligheid, netheid.
m. = nijdnagel.
niebtig = laag (niet hoog); laag, gemeen,
laaghartig. Meb'rigfeit, iv. —, —en =
laagheid.
Mello (spr.: ni-ello) f.
= niello: versiering (in zwart) op zilver en goud.
nfeintat# = nooit.
nie'manb = niemand; n. anber ; arembe4 =
niem. vreemds; bad tvirb tt. 9led)tfcbaffener
tint = dat zal geen rechtschapen mensch
doen.
vier; [lende]; ronde
—n
9He're, tn.
erts- of metaalklier. 91Ie'renbraten,
=
gebraden (kalfs)nier.
9tie'renlIent3iinbung, iv.; :tett, f. = nierllontsteking; -vet.
nie'rettfarmig = niervormig.
Me'renllgrie#, m., :franftielt, to.; :leibett,
f. = nierli graveel ; -ziekte ; -kwaal.
nt.;
Me'renlIfMnitt, m.; : fMnter3, m.;
f. =nierlisteensnijding; -pijn;
Witt, f.;
-steen; -stuk; -pijn.
(ti.) = motregenen.]
[niefeln,
niefen, fcbtn. (tj.) = niezen ; ict) niefe bir
etma = ik fluit je wat.
Metlibraurf), nt.; :brauMer, nt. = vruchtilgebruik; -gebruiker.
Malting, in. — = nieskruid.
Met, f. —(e)4, —e = klinknagel. niet: nub
na'neifeft = aard- en spijkervast.
—n = niet (in de loterij).
9lie'te,
Met'eifen, 1. = klinkijzer. nte'ten, fcbly . (40=
klinken, vastklinken. Met' ft antm er, nt. =
klinkhamer. Met'itagef, to. = klinknagel;
ook = 91eibnaget.
zie Wicte.]
Mirger, m. —4, — = neger.
921101i6Inu4, m. — = nihilisme. %141tift',
ut. —en, —en = ni4Ittiftifdl =

nihilistisch.
= Nike: Victoria, godin der overMle,
winning.

91ifoba'ren, $11. = Nikobaren.
= St.-Nikolaaskerk.
Mfolalfirrlie,
fola#, M'folau#, nt. = Nikolaas.
Mfotin', 1. —(e)4 = nikotine.
m. —4 = Nijl.

MIllbelta, 1.; :Oferb, f.; :tnl, f. =
delta; -paard; -dal.
= nimbus: stralenkrans,
Mm'bu#,
prestige.

I. nimmer = nooit, nimmer; ttie unb n. =
nooit ofte nimmer.
niet meer, niet langer.]
II. [nim'mer
nint'mermeig nooit, nimmer; nun unb n.
nooit ofte nimmer.
—(e)4, —e
gulzigMmItterfatt, in. —
aara, onverzadelijk mensch; pelikaan.
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9tot.

-e = Nimrod, geweldig 91on'nenliftofier, r.,
r.;
.-nonnenilklooster, -leven; -wijding.
= nonpareil: kleine
9tonOareille, In.
drukletter.
91iltibe, T. = Ninive.
= non-plus-ultra.
9lottOlu4ullra, f.
%robe, in. = Niube.
teugje, nippertje; 9lottlen4, tn. - = nonsens.
MOO, nt. -(e* -e
-n = nop, knoop (in 't vlas,
dutje, tukje. jcbin. (b.) = nippen; 9100'0e,
de wol e. d.). no4i'4ien, [clay . (b.) = noppen.
een klein dutje doen. 91-144'farbeit, V. =
snuisterijen, kleine voorwerpen van weelde. %orb, m. -e = noorden, noortlenwind.
9114411fit, nt. = tafeltje (met of voor snuis- 91orb a'frita, f.; :ante'rifa, f.; =atnertininer,
m. = Noord-IAfrika; -Amerika; -Amerikaan.
terijen).
;
itir'genb0) = nergens; ein Cbett=ctuunh= 9100' II arin e e, tu.; :batjn, tn. = noorder
nirgenb=an = een driftkop; ein iiberaft=unb= -spoor.
uirgenh = een rusteloos rondzwervend mensch. norb'beuifrii Noord-Duitsch. 91orbibeuifch:
tanb, j. = Noord-Duitschland.
nir'nenbltio = nergens.
= Noor, Skandinavier.
= Nirwana.
9toribe, m. -n,
91irloa'na, 1.
noorden; auk 91. = uit
-n = nis.
ta.
9tor'beit, m.
't
noorden;
nadj
91.
=
naar 't n.
=
neet.
911#, Yu.
ni'ften, jcbtn. (b.)=nestelen, een nest bouwen 91orbi gren3e, In. = noordergrens. nor'bifd) =
Noordsch. 91orbla0, j. = Noordkaap. %orb':
of hebben.
j. -(e* -e = nitraat.
taker, 91orblatifabrer, m. = Noordkaper.
= bewoner van
rin', f. = nitroglycerine.
9torbiliinber, m.
U.
= 't Noorden , Noorderling. 911orblattbfatirt,
/Mean' (spr.: nivoo), j.
= tocht, reis naar 't hooge noorden.
niveau. 91theffentent' (spr.:
j. -s, :reife,
= noordelijk, ten noorden; bon
= nivellement: waterpassing.
hem fitife, n. bed B'lltife= ten noorden van,
jcbtn. (b.) = nivelleeren: gelijkmaken.
lier'inftruntent, I. = nivelleerwerktuig. 911: noordelijk van de rivier. 9torbliMt, T. =-noorderlicht. Itorbliorboft, nt. = noordbetlie'rung, tn. -, -en = nivelleering.
-e = watergeest, -god. 911'Ke, noordoost. 91orb'norblneft, nt. = noordnoordVtig, nt.
west. t1orboft'(en), m. = noordoost. norb':
-n = nimf, watergeest.
= noordoostelijk, ten noordoosten.
91o.; no. = 91ummer; netto.
9loaMi'ben, V. = Noachiden: nakomelingen 911orboiffeefanat, m. = Noord-Oostzeekanaal.
9torb0ftsluinb,nt.=noord-oostenwind.91orb':
van Noach, volken na den zondvloed. %WO,
= Noa(c)h; 9Ircbe 9toab() od. %oh = 001, M. = noordpool. Itorb'PotegOebition,
noordpool-expeditie. 91orbipolfatirer,
arke Noachs.
iv.
nt. = noordpoolvaarder. 9torb'frOein,
=
nobel, net, flink, royaal. 9tobitittit',
no'bel
= nobiliteit: adel. tnouleffe,
- = noorderlicht.
adel; voornaamheid.
:feite, in. = NoordlIzee; -zijde.
uoM = nog, noch; er ift Weber reicb n. arm = 9torb'itern, m. = poolster, noordster. norbs:
= noordwaarts. 91orbluefilen), nt. =
noch rijk noch arm; bc0 febtte not = dat
moest er nog bijkomen; er mag fo trattrig noordwesten; bon 91., att. = van, uit 't
noordwesten. norbluefflitti = noordwestelijk,
fein = al is hij ook nog zoo treurig.
noctrinalig = herhaald, tweede. norOlnaW =-- ten noordwesten. 9torbluefrivinb, m. = noord= noordenwind.
nogniaals, nog eens, opnieuw.
westenwind. 9torblvinb,
-e = nok (van een ra).
9101t, 1.
91iirgetei 2C.,* Brie %meta 2e.
= balletje. 91oe'tert, 1. = no'rifit : 91orticbe Minn = Norische Alpen.
-,
9tocle,
balletje, aardig kindje.
9torm, -, -en = norm: richtsnoer, regel.
icbin. (b.) = zeuren. 91641'peter, normal' = normaal. 91ormat'arbeit4tag,
ut . =normale werkdag. 91ormale, --n =
= zeurkous.]
noleit4 bo lletti5 = nolens volens: willens of normaal: loodlijn. Itormal'etat, tn. = bezoldigingsplan. 9tormariatir, 1. = normaal
onwillens; goedschiks, kwaadschiks.
9totimetan'gere, 1. - kruidje-roer-me-niet. jaar. 9tormat'fc4ute, tn. = normaalschool.
= normaal uurwerk. 9tor:
= nomade. nontasben: 91ormal'uto,
9tonta'be, tn. --n,
normale toestand.
tjaft = nomadisch, zwervend. 91onta'ben1): mal'oftanb, nt.
1.; :bolt 1. = nomadenIlleven: -yolk. 9tormanbie bie, - = Normandie. 91or:
notna'bifrb = nomadisch. nomabifie'ren, man'ite, m. -It, = Normandier; Noorfcbtu. (b.) = nomadizeeren, als nomaden man. itormattinif04, norman'ttifc4 = Normandisch; Noormansch.
rondzwerven.
9t0inten, f. ...mina = nomen: naam, normatur = normatief: tot richtsnoer dienend.
substantief. 9tontenflatur', in. -, -en = normie'ren, fcbin. (b.) = normeeren: naar
nomenklatuur: naamlijst, naamgeving. tno: den norm vaststellen.
m. = nominale waarde. 9to'nti: 91or'ne, Ia. -, -ti = Norne: schikgodin
(Noorsche mythologie).
nail), tn. ---(e)?,,-e=nominatief. nominal'
nominaal. nontinie'ren, fcbtn.(b.)=benoemen. 9torluegen, j. = Noorwegen. 91or'llieger,
..nen = negende klasse.
tn. = Noorweger, Noor. norluegifit = Noor9to'na, to.
9to'ne, in. -tt =none: negende toontrap; weegsch, Noorsch.
negende uur; noen; gezang of gebed op dat 9tijr3, zie Vters.
uur, middagdutje. 91o'neit, V. = nonen: in 91oftatnie', tn. - = nostalgie: heimwee.
- = een maat voor natte
den Rom. kalender de '3e of 7e dag van de [Millet, in. U.
maand. [no'nett, fcbtn. (b.) = dutje doer)].
waren, 1/2 verrel, pint.]
nonius,
,-, %Lite = nood, noodzaak, noodza9toinitt4,
9tot,
nonnetje. tytowite,
kelijkheid, noodwendigheld : One 9/. zonder
9tkinn'clien, 1.
--n - non.
noodzaak; Sur 9t.
desnoods; [non

91int'rob,
jager.

91intluenen, r. = Nijmegen.
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noodzakelijkerwijze]; bon niiten od. bonniiten =
noodzakelijk, noodig, van noode; e?, ift, tut
n. = het is noodig; bamit bat feine 91. =
daar is nog geen gevaar voor; fcbinere 91. =
vallende ziekte; fcbiverenot! = verdomd! mit
genauer od. fna413er = ternauwernood; jut
act& ber 91. = in geval van nood; Wenn 91.
an Vann fommt od. gebt = als de nood aan
den man komt; au4 ber 91. eine Zugenb
macben = van den nood een deugd maken; 91.
fennt Fein Oebot, bricbt eifen = nood breekt
wet; 91. tetjrt beten = nood leert bidden;
areunbe in ber 91. geben taufenb auf ein2ot =
vrienden in den nood, honderd in een lood;
in ber 91. fritt ber Zeufet aliegen = honger is
de beste saus; ivir batten unfre Liebe 91. mit
ibm = wij hadden heel wat met hem to
stellen; er macbte int& 91. = hij bezorgde ons
veel moeite.
-?, = nota, teeken, rekening,
9to ita,
opmerking.
91ota'beitt, $t. = notabelen.
= notabene.
Wotabe'ne, f.
Motabilitiiti, in. -, --en = notabiliteit: persoon van aanzien.
9lot'lladife, tv.; :abreffe, to.; :anker, m. =
noodOas (hulpas); -adres; -anker (plechtanker).
-e = notaris. 9lotariat',
9lotar',
-e = notariaat.
f.
9totariat4'11gebii4rett, V.; zgefrOafte, V.;
:fieget, f. = notarisOkosten, -zaken; -zegel.
notarieW = notarieel. 9lota'riu4, m. -,
Tien = notaris.
9totat', f. -(e)4, -e =notatie: aanteekening,
booking.
tot'bau, m. = hulpgebouw. Motliebelf, m. =
noodhulp, hulp-, redmiddel, uitweg. tot':
briide, iv. = noodbrug. llot'bruniten, in. =
hulp-, rezerveput. 91orbancut, =beid), nt. =
nooddam, -dijk. 9itot'burft, iv. - nooddruft, 't noodige, behoefte, voorraad, nood,
gebrek; zaak (voor 't gerecht); nad) 91. =
naar behoefte; our 91. = matig, nauwelijks
voldoende. not'biirftig = nooddruftig, behoeftig, gebrekkig, armoedig, schraaltjes.
Morbiirftigreit, iv. = behoeftigheid.
%Ole, --n = noot, muzieknoot, aanteekening, opmerking, (diplomatieke) nota,
bankbiljet; 9loten = muziek, compozitie; in
9loten fet;en= componeeren, op muziek brengen ; (etiv.) nacb 9loten (tun) = nauwkeurig, zooals 't behoort ; flunk er batte feine 9loten nifty=
bracbt = hij had zijn muziek meegebracht.
Molettau4gabe, in. = uitgave van bankbiljetten.
9tolenlibtatt, f.; :buck f.; :bruderel, Iv. =
muziekOblad; -boek; -drukkerij.
91olentiniett, V. = notenbalk.
9toetettlinta00e, tn.; =Oapier, f.; :pun, f.
muziek II map ; -papier ; -lessenaar.
Molenllfttreiber, m.; sfd)tiiffet, m.; Jtinttne,
iv. = muziekiloverschrijver; -sleutel; -partij.
9los tentoed)fel, nt. = wisseling van nota's.
9tott erbe, m. = wettig, onafwijsbaar erfgenaam. 910004 in. = geval van nood; ficb
ettu. fiir ben 91. aufbeben = een appeltje voor
den dorst bewaren. 9lotifeuer, f. = nood-,
alarmvuur. not'gebrungen = noodgedrongen,
door den nood gedrongen. Vlorgefefirei, f. =
noodgeschreeuw,-kreten. 9tot'grofMen, ni. =
nood-, spaarpenning, appeltje your den dorst.
9toti 4eifer, nt. = noodhelper, helper in den

nood, helpend heilige. 91ort)iffe, :f)iiffe,
=
noodhulp, voorloopige hulp.
noteeren, aanteekenen,
notie'ren, fcbiro. (fj.)
-, -en =
opschrijven. 910tifiration',
notfficatie: aanteekening, aankondiging, vermelding. notifige'ren, fcbtn. (fj.) =
ceeren: bekendmaken, aankondigen, melden.
nij'tig = noodig; ict braucbe n. = ik moet
't noodig (noodzakelijk) hebben. niiitigett,
fcbtv. (b.) = noodzaken, dwingen; noodigen,
verzoeken, dringen; er tiitt ficb n. = hij laat
zich bidden. Viivtigung, iv. - = dwang;
noodiging, dringende bede.
9tot13', iv. -, -en = notitie, notie : aanteekening, begrip; ficb 9loti9en macben = aanteekeningen maken. 9lot13'burft, f. = notitie-,
notitieblok.
aanteekenboek. 91otia'bfort,
tuffabr, f. = noodjaar, ongeluksjaar, jaar
van hongersnood. 9-lot'freu3er, in., zie Slotgrofcben. 9lut'tage, in. = ongelukkige, gedrukte toestand. notleibettb = noodlijdend.
it)-; :maft, nt. =noodilleugen; -mast.
m. = noodhulp, stoplap, iem. met
wien men zich behelpt.
- = notorieteit: openbaarheid,
algemeene bekendheid. noto'rifcb = notoir:
algemeen bekend, openbaar.
not'peinfirb = lijfstitffelijk, crimineel. 91or:
nt. = nood-, spaarpenning, appeltje
voor den dorst. not'reif = met geweld gerijpt.
%al fa*, W. ; =fr4rei, m., =fAufb m.; sfigna
f. = nood 11 zaak ; -kreet ; -schot ; -sein.
9lot'itait, m. = noodstal, hoefstal. 91offtanb,
in. = nood; ongelukkige, hachelijke toestand;
rampspoed. 91otiftanb4jatir, f. = rampjaar.
=
9lot'lltaufe, to.; :titr(e), iv.; :toe4r,
noodildoop, -deur; -weer.
norioenbtg = noodwendig, -zakelijk, hoognoodig. notluenbigertheife = noodzakelijkerwijze. llotluenbigteit, - = noodwendigheid, noodzakelijkheid. 91ot'3eirben, f. =
noodteeken, -sein. 9lot'aultt, iv. = verkrachting. nor3iiebtigen, fcbin. (b.) = verkrachten.
[ttotI3toang, m. = nooddwang, dwingende
noodzakelijkheid.]
Robefle, -n = novelle: kleine roman;
nieuw wetsvoorstel. Mobellenfrbreiber, m.,
%Obeli% in. -en, -en = novellenschrijver,
novellist.
9tobem'ber, nt. = November.
-, -en = noviteit: nieuwheid,
nieuwtje, iets nieuws. 91obi'v, in. -n, --n;
911., iv. -n = novice: monnik of non in
den proeftijd; nieuw opgenomene. 910biAlay,
f. --(e)9, -e = noviciaat.
9to'baja Sentlia, = Nova Zembla.
N. P. = notaries publicus : iiffentlicber 9lotar.
Mr.; Nro. = Plummer.
t1. C. = Racbicbtift.
n. St. = neuen Stit&.
= neue?, Zeitament.
91. Z. od.
nu = nu, nu dan; iw 91u = in een wip, in
een oogwenk.
9tuatt'ce (spr.: ..ase), iv. -n = nuance:
schakeering. nnancie'ren, fatty . (b.) =nuanceeren: schakeeren.
=
91u'biett, f. = Nubie.
Nubier.
= Nubisch.
in.
-(e)4,
-e
=
droogstoppel,
91iidyterting,
nuchterling. niiclytern = nuchter, sober,
matig, bezadigd, koel, kalm, koud, tlauw, laf;
itticbterner Wlagen, terne4 Urteit, nticbterne
&rectpung, utiebterne 93erfe nuchtere maa,v,
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n. oordeel, n. berekening, verzen; ttilcbtern6
2eben = matig, sober leven; f ru n. einnebmett =
op de nuchtere maag innemen. 91ihtsternOcit,
— = nuchterheid, soberheid, lafheid.
= nuk, kuur, gril.
%wife, Miele, tn. —,
9luibef, iv. —, —tt = knoedel, meelballetje,
vermicelli, macaroni. nuibeln, fcbin. (b.) =
(ganzen) pillen, volstoppen met meelballen;
in elkaar drukken ; volproppen. Iltt'beffuPpe,
tn. = meelballetjessoep.
habitat', in. —, —en = nuditeit: naaktheid.
hij
ti'. —, —en = nul; er ift eine 91.
is een nul. nun = nul, niets; n. uttb nicbtig =
van nul en geen(er) waarde.
I. nul'ten, fcbtn. (ti.) = nullen, kringetjes
= een tiental worden.
maken;
II. {nufi fen, Tap/J. (fl.) = zuigen].
91-itititiit', tn. —, —en = nulliteit, nietigheid.
..ratia = numerale : tel9tunterale,
tellen,
woord. nunterieiren, fcbtn. (b.)
nummeren. nunteirifit = numeriek, naar
= nummer,
't aantal. Iluitnero, 1.
ficber = hij is secuur.
numero; er gebt
..ri = numerus: getal,
9luinteru4, m.
maat, evenmaat.
91unti4nta itif, tn. — = numismatiek: muntenkunde, penningkunde. 9huniOmaitifer, en.
= numismaticus: munten-, penningkundige. nuntOmaitifri) = numismatisch.
—n = nummer; er raucbt
%minter, in.
eine itarre 91. = een zwaar merk; er bat eine
cute 91. bei ibm = hij staat bij hem in een
goed blaadje; an biefem 9trtifet bat er eine
Bute 91. = verdient hij heel wat; 91. licber =
politiegevangenis, wacht.
nun = nu, toen; Wenn er nun Witt, fo.. = als
hij nu tech wil, ..; je rt. = welnu; ei =
welnu; n. affo = dies; n. unb nimmer(mebr) =
nu ofte nimmer. nunmebri, nunintebr =nu,
thans. nuttintebrig = tegenwoordig, van nu,
actueel.
—, —en = nun9tuntiaturi, 9tun3latur i,
tiatuur: pauselijk gezantschap.
..aten =
..tien
9luttialuO, nt.
nuntius: pauselijk gezant.
itUr = alleen, slechts, maar: tt. fcbabe =
jammer maar; er fact bad bbtof = hij zegt
dat maar zoo; n. Vier ba,?, ertebt bat =
alleen, wie ...; bit rt. tam* un beffen = jij
fonbern = niet alleen
alleen ...; nicbt n.
maar; bad macbt iljn n. nocb iibermiitiger =
dat maakt hem nog maar overmoediger; baf3
n. To fracbt= dat 't (zoo) kraakt; it. beratO
bamit! = voor den dag er mee! au! =
vooruit! goed! ga je gang! inct fiintten fie ficb
wat kunnen ze elkaar toch verfagen!
tellen! beute n. = heden eerst.
%firniberg Neurenberg. 91iirttiberaer
wren = Neurenberger waren; 91. Zricbter =
Neurenberger trechter (een spreekbuis).
Stuff, iv. —, Mite noot; noteboom; stomp;
einem eine (barte) 91. au fnacten geben = iem.
een harde noot te kraken geven, een zware
taak opleggen; bie Zliffenfdiaft in einer 91. =
in een notedop, in een klein bestek; in bie

91tint

91iiffe geben = noten gaan afslaan of jassen;
verloren gaan; Ouf3 ift eine barte = moeten
is een bitter kruid; eine teere, bobte, taube
= een looze noot, iets van geen waarde
of belang. nufra4itift# = op een noot gelijkend. tnurbaum, nt. = noteboom. nun':
baunten = noten, van notenhout. 91ufr:
baunt016,1.=notenhout. 91uCtibauntutiibef,
= noten(houten) meubel. nuffibrautt= notebruin. 91iifrrOett, = nootje; snibbig nufje.
Vtufrfern, nt. = pit (van een noot). 91u#1:-.
notekraker; alter 91. = oude
binder, tn.
= notenolie. 911trefacf,
stijve kerel.
nt. = notenzak; einen tale einen
prilgern
=
iem. geducht afranselen. 9bi-frfcale,
notebolster, -dop. 91ttfrftaube,
:ftratut,
m.
(hazel)notestruik.
= (wijde) neusgaten (vooral
91iiiftern,
van paarden).
—, —rt = voeg, sponning.
%WOO,
bobef, tn. = ploegschaaf.
nutifclien, fcbin. (b.) = zuigen, lepperen,
slobberen.
nub, = nut, nuttig; bad ift nicbt?, n., au
nicbt?, niite = dat dient tot niets. %nth tn.
—6 = [nut]; ficb ettv. au flute macben zich
iets ten nutte maken; au 91. unb rommen
ber Venfcbbeit = tot nut en voordeel van de
menschheid. Nutrantuenbung, = toepassing, moraal, benuttiging. nutrbar =
nutdragend, voordeelig; rt. macben = winstgevend maken, productief maken. 9tu1ibar:
nut, voordeeligheid, winstfelt, tn. —
gevende zaak. nutrbringenb = nutdragend.
9cluti3ett, — = nut, voordeel, winst,
profijt; bad bringt, geintibrt, teiftet, fcbafft
feinen 91. = geeft geen voordeel, levert geen
v. op, is van geen nut; bad gereicbt au feinent
91. = dat strekt tot zijn nut of voordeel; ber
gemeine 91. = 't nut van 't algemeen. nution,
fcbin. (b.) = nuttig gebruiken, zich te nutte
maken, voordeel trekken van; n. od.niitfen
nuttig zijn, helpen, baten, dienen;
Vittet niitt gegen od. fur bie Wicbt = helpt
tegen de petit; bad nii4t au niet= dient
tot niets.
9tutr0arten, nt. = moestuin, proeftuin. 9in1r:
gettlar40, = nuttig gewas. %MOW& f. =
timmerhout.
nii1i fir9 = nuttig, voordeelig, bruikbaar.
9litflufgeit, tn. — = nuttigheid, nut. 91fitr:
firbfeit4tlyorle, in. = nuttigheidstheorie.
tufting, nt. —e = nuttig schepsel.
nutf'W = nutteloos, overbodig, ijdel, loos.
= nutteloosheid, over%ut ifolinfett, in.
bodigheid.
—; :niefittng, tn. —
9/utrilnleffer, tn.
vrucht 11 gebruiker ; -gebruik.
nitif,reigt = zeer nuttig. 9lutianno, —,
—en = genot, gebruikmaking, gebruik; opbrengst, voordeel. glutiong4attfrifiag, nt.
raming van de opbrengst, van de inkomsten
(van een stuk grond bijv.). 91utionnOtuert,
nt. = waarde van de opbrengst.
914ittlAe, in. —, —tt = nimf.
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rberlidit.

c.
C, 1. = 0; bad golbene C = de gouden 0

administratie van de mijnen. C'berberg:
(een vlinder).
4au4tmantt, m. = superintendant van de
C. = Crber, Crbre, Zften.
mijnen. Z'berbett, f.=bovenbed.Vberbibito:
0 ! = 0!
Oda; tn.=hoofdbibliothecaris. Vberbobett,
Ca'fe, iv. —, —It = oaze. ,,Ca'fenbeloobner, In. = vliering. C'berbfirgerntelfter, m. =--.
m. = oazebewoner.
eerste burgemeester. C'bercerentonienmet:
I. [0b,,Vriip. mit Dativ = boven, over, wegens, fter, m. = opperceremoniemeester. C'berbecf,
om; Cfterreicb ob ber &O = Oostenrijk over 1. = derde, bovenste dek (van een schip).
de Ens.]
o'berbeutfit = Opperduitsch. C'berbetttfM:
II. ob = of, [indien], alsof, al; ob cafe bid)
tanb, f. = Opperduitschland. C'berfelbberr,
berfief3en, bu .. = al verlieten alien u ook,
m. = opperbevelhebber. Csberfeuertuerfer:
gij ...; unb ob od. ob aucb = al .. ook; icb
frOute, to. = militaire pyrotechnische school.
6ibeiffe, ob .. = ik twijfel, of; unb ob! od. C'berffifite, tn. = oppervlak, oppervlakte.
no ob! = natuurlijk! en of! fennft bu ibn? —
o'berffitiffitti) = oppervlakkig; bovenst, op
na ob ! = Ken je hem? — Of ik!
of aan de oppervlakte liggend. C'berffack:
Cb'acftt, tn. = acht, zorg, hoede; Z. geben lidifett, In. — = oppervlakkigheid. Cyber.
oaf = letten op; in Z. ne4nten = letten op. forftamt, 1. = hoogste boschadministratie,
-bestuur. C'berfarfter, m. = opperhoutvester.
oblbemelbet; :benannt; :beriiftrt; :be:
fant = bovenilgemeld; -genoemd; -aange- Cberforftmelfter, tn. = hoofdinspecteur bij
roerd; -genoemd.
't boschwezen. Z'bergerir4t, T. = hoog geZIEbait, 1. —(e) = schuilplaats, onderdak, rechtshof.
toevlucht; unter C. bringen = onder dak ell er° aefdioib T.; :gefteti, 1. = bovenilverbrengen. ob'bar#to = dakloos, rondzwer- dieping, -stel.
vend; Cbbacbtofer = daklooze, zwerveling.
C'bergeluatt, iv. = oppermacht. o'berbatb,
Cbbuition', Ir. --, —en = obductie: lijk- $rtip. mit Gen. = boven. Ciberijanb, iv. =
opening, -schouwing. obbuAie'ren, ROW. (b.) = bovenhand, handwortel; overhand; bie C. ge,
obduceeren: lijkschouwing houden.
tuittnen, bebatten, baben = de overhand krijgen,
Cbebten3', iv. —, —en = obedientie: gehoor- behouden, hebben. Cberban'bef,Sgerlifit,
zaamheid, geestelijke of kloostertucht.
1. = hoogste handelsrechtbank. C'berfAuOt,
f. = opperhoofd. Z'berbatt#, f. = bovenhuis;
Z:Zeitte, C. = o-beenen, hoepelbeenen.
Hoogerhuis, Heerenhuis, Eerste Kamer. C'ber:
Cbetiff', tn. —en, —en = obelisk.
o'ben = boven; ber o. tvirb ur0 beffen = hij
baut, it). = opperhuid. C'bertientb, f. =
daarboven; bon o. berab bebanbern = uit de overhemd.
hoogte; nor nict greicb 0. binatO! = niet zoo Vberberr, m. = opperheer, soeverein. fyber:
dadeljjk overmoedig. obettan' = bovenaan. berrtir# = soeverein. CiberOerrifiticit,
tn. = soevereine macht. C'ber4errfMaft,
obenaur = bovenop; er ift o. = hij is in de
iv. = opperheerschappij.
wolken. otienanW = hooger op; er ift ein
C. = hij is een haantje, een Piet; er Witt C'berbirt, nt. = hoogste herder (ook van
0. = hij wil to hoog. obenbrein' = boven- geestelijken gezegd). C'berbofaericht, f. =
dien, daarenboven. o'benerttiabnt = boven- hoogste gerechtshof.
gemeld. obettlyins = oppervlakkig.
C'berbofilmarftftait, m.;:meifter , 4tteifterin,
;'ber, m. -----, — = (in 't kaartspel) troefiv. ; :Orebiger, nt. = opperhofllmaarschalk;
-meester; -meesteres; -prediker.
boer; afkorting voor: Cberferfner.
obey = hooger, bovenst; bie oberen Sto6 C'berbobeit, tn. = hoogste macht. C'ber4of3,
f. = hoog hout.
inerfe = de bovenverdiepingen; bad obere
Tor = de poort in 't bovengedeelte (van de C'beritt, In. —, —nen = overste (van een
stad), bovenpoort; bie oberen Range = de klooster enz.). o'berirbifd) = op de aardhoogere rangen; im obern Ttaiern = in Boven- oppervlakte. e'beritatien, f. = Opper-Italie.
Beieren. ber C'bere, —n, —n = overste, C'beridger, tn. = opperjager; onderofficier
hoofd. o'berft = bovenst, hoogst; auf ber bij de jagers. Cberia'aermelfter, m. = opperoberften Stufe = op de bovenste trap; bie jagermeester. C'berfettner, nt. = eerste
keliner. Vbertiefer, m. = bovenkaak. Ober:
oberfte tletilrbe = de hoogste overheid; au
oberft = bovenaan, bovenop; ba Unterfte au firItettrat, tn. = hooge kerkeraad. Z'ber:
ffaffen, $t. = hoogere klassen. CYberneib,
oberft febren = alles ondersteboven keeren.
Z'beriignOten, 1. = Boven-, Opper-Egypte. 1. = opper-, bovenkleed. C'berfomntanbo,
Le'berafter, C'beraftefter, m. = gildehoofdd 1. = hoofdcommando. C'berfopf, tn. =
C'beramtmann, nt.= hoofdbestuurder, kreits- bovendeel van 't hoofd. C'berfarper, in. =
commissaris. Cbera04ielfationWgericift, 1. = bovenlichaam, -lijf. C'beriattb, f. = bergland,
hoogste hof van cassatie. CberapOeffatiotW: bovenhand. Cberlan'be0eriMt, 1. = gerat, m. = lid van 't hoogste hof van cassatie. rechtshof, hoogste provinciale rechtbank.
Vberaritt, m. = opperarm. C'berarat, m. = o'berfaftige# Scbiff = overlastig, topzwaar
officier van gezondheid 2e )Hasse. ©'berauf: schip.
feber, m. = hoofdopzichter, -opziener,-inspec- gyberjeber, f. = bovenle(d)er. C'berfebn&.
teur. C'berauffitftt, Ia. = upper-, hoofdtoe- berr, nt. = opperleenheer. Vberiefirer, m. =
zicht. C'berbatiern, f. = Boven-Beieren. hoofdonderwijzer; leeraar bij 't middelbaar
C'berbau, m. = bovenbouw. Cyberbefot, onderwijs.
m. = opperbevel. C'berbergamt, f. = hoofd- C iberlIfetb, nt. ; =fit*, f. = boven Illijf, -licht.
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C'berieut(e)nant, in. = eerste luitenant.
'eller/100e, iv. = bovenlip. C'bermacbt,
hi. = overmacht; hoogste macht. C'ber:
nteifter, m. = overman (van een gild).
C'berbfat3, iv. = Hooge Palts. Cyberpforrer,
in. = eerste geestelijke. CberOoffantt, 1. =
hoofdadministratie der posterijen. eberpoit':
bireftor, m..---- directeur-generaal der posterijen. Cberpoft'ineifter, in. = postmeestergeneraal.
C'berlIOriifibent, in.; :brebiner, nt. = eerste
prezident (ook : Commissaris der Koningin);
e. predikant.
C'berbriefter, tn. = opperpriester. C'ber:-.
Prima, in. = hoogste klasse (6de v. h. gymnazium). C'DerOrimaner, nt. = leerling hoogste
(6de) klasse. C'berrabbiner, tn. = opperrabbijn. C'berreaffitinte, h). = Hoogere burgerschool met 5jarigen cursus. CberrerOltung4:
limner, hi. = algemeene rekenkamer. Cher:
repte'rung4rat, in. = opperstaatsraad.Cbcr.:
retcWantualt, in. = procureur-generaal.
VbCrrheitt, m. = Bovenrijn. o'berr4einifr#=
Bovenrijnsch. C'berricOter, in. = opperrechter, eerste rechter. Vberrinbe, in. = bovenkorst. C'berrod, in. = overjas.
[Vber4, m. = room.]
C'berfattfen, T. = Oppersaksen. Ciberfoth
m. = hoofdstelling (in een sluitrede). C'ber:
frnettret, in. = bovendij, -schenkel.
o'berfc4fiir4tige 9,Riible = bovenslagmolen.
C'berfrOtefien, f. = Opper-Silezie. Cber:
frOuVrat, in. = inspecteur (van onderwijs).
o'berft = opperst, bovenst, hoogst, zie ook ober.
C'berft, tn. —en, —en = kolonel.
CberftaatWatthialt, in. = procureur-generaal.
CberftatWar3t, ni. = dirigeerend officier
van gezondheid 3e klasse. Cberftathneifter,
m. = opperstalmeester. C'berftelaer, in. =
eerste mijnwerker. Cberfteu'erbireftor, in. =
directeur van de belastingen. Zberftetrer:
einne)nter, m. = hoofdontvanger. seller:.
ftett'erfotteglittn, 1. = belastingraad.
C'berftintnte, iv. = bovenstem. Cberft:
t(i)eu'tnant, in. = luitenant-kolonel. C'ber:
ftod, m. = bovenverdieping. C'berftiibMett,
j. = bovenkamertje; hersens, bol; bet ibm
ift 6 nidjt claim ricbtig lot C. = hij is Diet
heelemaal pluis in den bol. C'berftube, in. =
bovenkamer.
Cbertnattrnteifter, tn. = majoor. C'bertaffe,
iv. = kopje. C'bertelf, m. = bovendeel.
Cibertribnnal, f. = hoog-gerechtshof.
o'beriviirt4 = opwaarts, naar boven, bovenaan.
C'berthaffer, 1.: er bat C. = hij is in 't voordeel.
Z'berIl Weft, in.; ::Iiiinb, in.; :3eug, 1. = boven IIwereld; -wind; -goed.
Cberaafil'Ineifter, nt. = kapitein-kwartiermeester.
Cber6oft'amt, f. = hoofddouanekantoor.
obitteuty = ofschoon, hoewel, al.
Cb'Out, in. — = hoede, bescherming.
o'big = bovenstaand, vorenstaand, bovengenoemd.
©bjeft', f. —(e* —e = objekt: voorwerp.
obleftlb, objeftib' = objektief: zakelijk.
Cbjeitiblota0, f. = objektief (in een kijker).
Cbiertibitdt', in. — = objektiviteit.
:bta'te, in. —, —it = ouwel; oblie.
obliegen, ft. (b.) -_.---. rusten op, opgedragen
zijn aan; [zich toeleggen op, zich wijden aan,
zich voortdurend bezighouden met]; tbr atiein
tag bie ar6ieOung ifjrer Rinber ob = op haar

obffinat.

alleen rustte de ...; [er liegt bent Stubium ob =
hij wijdt zich aan de studie]. CD'Ilegeitheit,
in. —, —en = verplichting, plicht, taak.
obtigar = obligaat: verplicht. Cbligation',
in. —, —en = obligatie: schuldbrief; verplichting. obtigato trifit = obligatorisch, obligatoor: verplicht(end). Cbligo, 1. --, -- =
obligo: verplichting, waarborg, verantwoordelijkheid.
°Wane atebe = indirecte rede. °Wilmer
naji0 = afhankelijke naamval.
Cbliterationi, tn. —, --en = oblitteratie:
schriftdelging, vernietiging; dichtgroeiing van
ruimten.
oblong' = langwerpig. Cbton'autn, 1. —(6),
..ga = langwerpige rechthoek.
[Cblnaitt, to. = macht, gezag, overmacht.]
CbInattn, in. = hoofdman, leider; scheidsrechter, hoofd van de jury.
Cbo'e, zie oboe. Cboiff, zie ,oboift.
C'bolo4, C s bolu4, in. —, — U. . . ten =
obool: kleine munt, scherfje.
Cbotrilen, $1. = Obotrieten (een Slavische
stam in 't tegenw. Mecklenburg).
C'briafeit, tn. —, —en = overheid; [macht,
gezag]. o'briateitticb = van de overheid, van
overheidswege; obrigfeitticOe Cheinatt = macht
der overheid; obrigfettticbe $erfon = overheidspersoon.
Zbrift', C'brift, in. — en, —en = overste ,
kolonel.
obfrOon' = ofschoon, hoewel.
ob'fittueben, I.:bin. (b.) = to wachten staan,
ophanden zijn, boven 't hoofd hangen.
Wean' = obsceen: onfatsoenlijk, onzedelijk,
vuil. settfciiititat', in. —, —en = obsceniteit:
onzedelijkheid.
Cbfe'quien, $I. = lijkfeest, -dienst.
ebterban31 , tn. —, —en = observantie : regel,
gebruik, zede, tucht. Cbferbation', in. —,
----en = observatie: waarneming. Cbferba:
to'rinnt, f. —(b), _lien = observatorium:
sterrewacht.
Cbfibian', m. —(e) = obsidiaan : lavaglas.
ob'fierten, ichty . (IF) (einem) = zegevieren over.
obffur' = obskuur: duister, onbekend, gering.
Cbfinrant', m. —en, —en = obskurant:
duisterling, domper. Cbffuranti4'ntu4, nt. =
obskurantisme : dompergeest, verlichtingshaat.
obfolet' = obsoleet: verouderd.
[Cb'forge, in. —, zie Cbbut].
Cbft, f. —e = ooft, vruchten, fruit.
[Cfrftanb, in. —(e) = tegenstand; C. batten =
tegenstand bieden].
Cbit'llbaunt, in.; :baunt8urnt, iv. = vruchtof ooft ll boom ; -boomenkweekerij.
Cbft'branntivein, in. = vruchtenbrandewijn.
Cbft'brerber, nt. = plukhaak, plukker. Cbft':
Barre, tn. = ooftdroogzolder.
[obifteben, um (b.) = weerstaan].
oblten, fd)tn. (b.) = ooft inzamelen.
Cbff II elute, in.; :effig, in. = vruchten ji oogst ;
-azijn.
Cbftetrif, in. — = obstetrica: verloskunde.
Cbit'frau, to. = fruitvrouw. Cbft'garten,
m. = boomgaard. Zbfraiittin, in. = godin
van 't ooft, Pomona.
Cbit'lliattbet, in.; :niinbier, in.; :bater, in.;
:fianblung, in. = fruitIlhandel; -koopman;
-venter; -winkel.
obftinati = obstinaat: hardnekkig, koppig,
eigenzinnig.
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CüftiOation', iv. —, —en = obstipatie: verstopping.
'b ft'
1. ; :ham m.; jammer, to. =
ooft- of yruchten lijaar; -schuit; -kamer.
Cbftlfetter, tn. ; :fetter, iv. ; :fern, tn. =
vruchtenlkelder; -pers ; -pit.
Cbffforb, tn. =fruitmand.Cbfaunbe, zte4re,
tb. = ooftkunde. Zbit'utarft, m. = fruitmarkt. Cbillnoft, m. = zachte vruchtenwijn.
Cbit'Ottanaung, iv. = ooftaanplanting. obfe:
refit = ooft-, vruchtenrijk.
Cbftruftion', —, —en = obstructie: hardlijvigheid; belemmering in 't nemen van een
besluit.
CLIC-Chian, in. = vruchtenwijn.
Cbit'113eit,
:3ttcbt, tn. = ooftlitijd, -teelt.
obfaiin', zie obi con.
ofrtualtett, fcWv. = heerschende zijn, heerschen, bestaan, aanwezig zijn; [macht hebben];
unter ben o. tIntrtiinben taffe icb ben Zorfat
fabren = in de gegeven omstandigheden zie
ik van 't voornemen af.
obltio411, ob3lvar' = ofschoon, hoewel, al.
©ccibent', rn. —(e) = occident: westen,
avondland. occibentalifit = occidentaal:
westeijk.
'C'cean 2C., zie Clean 2c.
Citfofrat', m. —en, —en = ochlokraat. Cifj:
tofratie, to. —(e)n = ochlokratie: heerschappij van 't plebs. omtara'titm = ochlokratisch.
Cf#4, Crble, in. —en, —en = os; ba ftefjen
bie Ccbfert am 93erge = nu zijn we (ben ik
enz.) ten einde raad; er ittannt ben Chtfett
binter ben 43flug = hij spant de paarden
achter den wagen; lbeif3 bet Ccbfe born
Sonntag? = wat weet een boer van saffraan?
oofen, (b.) = blokken, vossen. oftlen:
auge, f. = ossenoog, grootoog, koloog; rond
gevelgat of dakvenster, spiegelei. tic' attain =
grootoogig. Cchlenbauer, In. = boer die met
ossen op 't land werkt.
CrOjenlIffeifit, f. ; :gefc4terOt, f. ; :banbet,
m. = osseilvleesch, -geslacht; -handel.
to.;
CrOlen114anbfer, nt.;
osse Ij handelaar; -huid ; -hoeder.
COfentlinee4t, m.; :toot, m.; :marft, tn. =
osse II drijver -kop ; -markt.
olVfenmiiffig = als een os.
CrOlenilfdjtuatta,
nt.; :treiber, en. =
osse staart; -stal; -driver.
Crfj'fen3ietner, m. = bullepees. CrVien:
3unge, iv. = ossetong. oftifig = als een os;
erg lomp, onbehouwen; er ift o. reicb = hij
is stom rijk.
= oker, berggeel. oeferartig =
Cam tn.
okerachtig.
Cctre, u. 1. = octrooi. octroWe'ren,
fcbtb. (b.) = octroyeeren: opleggen, wettigen.
Venn od. C'culifonntag, m. = oculi : de 3de
Zondag in de Vasten.
= ober.
—n = odaliske: dienares
Cball4le,
in den harem, kamermeisje.
—n = ode : lofdicht.
C'be, to.
O'be = woest, onbewoond, onbebouwd, kaal,
doodsch, eenzaam; Obe y Oerebe = nietige,
onbeduidende praat; iburbe ibm iin
Vagen = leeg in de maag; ein Ober tert =
een flauwe, laffe, saaie, droge vent; ein Ober
aefien = een barge rots. C'be, to.
—n
woestenij, eenzaamheid, leegte.
= (poet.) adem.
c,'bem, nt.

(einen) = vervelen.
ii'bett, lap).
Z'benbtrOter, in. = odendichter, liederdichter.
= Odeon: muziekzaal.
ebe'ott, f.
o'ber of; entrbeber ... ober = of ...of, 't
den of 't ander; o. abet = of wet; o. ob =
dan of.
Z'ber, to. = Oder.
Zberutenittig, m. —(e) = leverkruid, boelkenskruid.
Cbe'unt, zie Cbeon.
m. = Odien, Wodan.
obia4i = odieus: afschuwelijk, onuitstaanbaar.
= odium: haat.
C'bium, f.
Cbtflfee', — = Odyssee: heldendicht van
Odysseus' omzwervingen, zwerftocht. Cbtir:
fet0, nt. = Odysseus, Ulysses.
— = kacheltje, oventje.
Cf'cien, f.
Clen, m. £f en = kachel, oven; bamit
rocft man (einen ,t.unb born C. = daarmee
richt men niets uit, dat helpt allemaal niet;
er bocft immer binter bem C. = hij zit altijd
thuis; man fucbt (einen binter bem C., man
babe benn ferbft babinter geftecft = zoo de
waard is, vertrouwt hij zijn gasten.
Cifenauffatf, m. = bovenstuk, kop van een
kachel, wat boven op een kachel ter versiering
enz. is aangebracht. Vfettbani, to. = bank bij
den haard. Cifenblerk 1. = ovendeur. Clem:
(label, = rakelstok, -ijzer, ovengaffel.
Ci fen4orfer, m. = huishen, iem. die altijd
bij de kachel zit. C'fenfadjel,
= tegel.
= klep, sleutel (van de
ClettflaPin,
= ovenroerstok,
kachel). Clettfriide,
krabber. CYfetttock f. = ovengat, -mond.
= plaat (bij oven of kachel).
Clettlgatte,
= kachelpijp; ovenruimte.
Clenrahre,
= schep, schop.
Clenfcbaufet,
Clettilictitrut, nt.; tiir, to. = kachel Il scherm ;
-deur.
;glen = open, ontvankelijk, toegankelijk, openhartig, vrij uit, openbaar, vrij; er bat einen
offenen hopf = een helder hoofd, vluggen kop;
fein Oemilt ift jebern %inbrucf o. = zijn gemoed
is voor elken indruk ontvankelijk; auf offener
Straf3e = op den openbaren weg; bei offenen
= met open deuren; eine offene State =
een vacante, open plaats.
offenbar' = blijkbaar, duidelijk, klaarblijkelijk,
openbaar. offenba'ren, fcbtb. (t,.) = openbaren
(ein (5ebeimni, feine Oebanfert, fein,t)er5); fish
einem 0. = zijn hart voor iem. uitstorten; ed
inirb fit} bath o. = 't zal spoedig blijken,
bekend worden. Cffenba'rer, m. — =
openbaarder, ontdekker. Cffenba'rung,
—, —en = openbaring. Cffenba'rung4eib,
nt.= manifestatieeed. Cffenba'rung4gfaube,
m. = geloof in de Openbaring.
— = openheid, openhartigheid,
effenbeit,
oprechtheid, goedrondheid. offenfiergig
vrijuit. CfsfenforAigfeit, — =
openhartigheid. offenfunbig = openlijk of
algemeen bekend, publiek. Crfenfunbigfeit,
to. — = algemeene bekendheid, openbaarheid,
publiciteit. offenfid#IIM = klaarblijkelijk.
offenfib' = offensief: aanvallend. Cffettfity:
biinbni4, f. = offensief verbond. Zffettirbe,
— = offensive: aanval; Me C. ergreifen =
tot den aanval overgaan. Cffenfiblrteg, in. =
offensieve, aanvallende oorlog.
Offentfir# = openbaar (11nterricbt, Sitting,
ottedbienft, Oebhube); publiek ($rilfung, Ttei=
nung, OebeimnW; auf Offentticber Straf3e =
op den openbaren weg ; auf Offentticbe Aoften =
26*

tffentliditeit.

tibrud.
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op algetneene kosten; in 't openbaar (auftreten,
berhanbetit, berfaufen). trfentliMfeit, in.— =
openbaarheid; an bie t. treten = publiek
warden.
offerie'ren, ichin. (h.) = offreeren. efferle,
M. —, —n = offerte: aanbod.
ffi'ciuttt, 1. —(s), .. cien = officie: plicht,
taak. Cfft3tat', nt. —(eA —e = officiaal:
bisschoppelijke vicaris, kerkbestuurder. effb
3ial'fatte, in. = dienstzaak. Cffiiiants, ni.
—en, —en = officiant: ondergeschikt ambtenaar. offi3leit' = officieel.
Cffi3ier', nt. —(e), —e = officier.

Cffiaiter'llbnyfMe, m.: :examen, f.; :Wife,

M. = officiersiloppasser; -examen; -plaats.
Ciffi&in', in. —, —en = officina: werkplaats,
apotheek, drukkerij. offiiittew = officinaal:
(als) geneeskrachtig (erkend).
offi311W = officieus.
Cffi'aiunt, zie Cfficium.
Offnett, fchin. (h.) = openen, open maken,
open doen; einem fein sera b. = zijn hart voor
iem. uitstorten; fid) b. = opengaan:,Cff'ner,
—f, — = portier, bediende. Cffitung,
—,
in. —, —en = opening.
Oft, (bfter, am bfteften) = dikwijls, vaak; flu
berhofft tommt 0. = wat men niet verwacht,
gebeurt soms 't eerst. Ofter = vaker, vaak,
nogal dikwijls. iirter = vrij vaak, vrij dikwijls. oft'malig = herhaald, dikwijls herhaald.
oftlna0 = dikwijls, vaak, herhaaldelijk.
Orteft, am bfteften = 't vaakst, 't meest.
0! = o! o0ai! = ho!; och! wel, wel!
C'beint, Cram, in. --(e), —e = oom.
II. Cbm, m. u. f. —(e), —e; iv. —, —en =
aam : vochtmaat (ongev. 150 L.).
[ttpttb, Cirmet, f. —(e) ,f, = naweide.]
Ont'incife = bij amen.
tifYite, $ret1). mit Ace. = zonder; o. mein
Uiffen = buiten mijn weten; a*t $erfonen,
0. bie kinber = 10 personen, behalve ...; 0
ift nicht gang 0. = er is wel wat van aan; tict
ift nicht 0. = dat is niet kwaad, dat is flink.
obnebent', ofittebie' = buitendien, zonderdat,
toch. One4ins = buitendien, zonder dat,
toch al.
C4'ne4ofe, in. — = sans-culotte. .00tteateb
Men = weergaloos, zonder weerga. Cote::
forge, in. = zieltje-zonder-zorg.
o4n1 [IgeaMtet, :gefiii)r, :fiingft, zie unlIge,
achtet, =gefiihr, =tiingft.
ZIptittattr, in. — = machteloosheid, onmacht,
flauwte, bewusteloosheid. obtEntiiittin =
machteloos, niet bij machte, bewusteloos, flauw,
01)01 = oho ! [buiten kennis.
C4r, f. —0, —en = oor; ezelsoor (in een
boek); bc0 WM ich mir hinter C. fchreiben =
dat zal ik in mijn oor knoopen; trier inirb gern
tauten Chren trrebigen = tevergeefs spreken;
et: tiegt mir befttinbig in ben Chren = hij
maalt me aanhoudend aan 't hoofd; ich fanb
ein geneigt0 Z. = een welwillend gehoor,
open oor ; er hat 0 (fauftbict) hinter ben Chren =
hij heeft ze achter de mouw; man hat Om
einen atob it-t C. gefeV=-- ongerust gemaakt;
er Ifigt bem Zettfet ein C. ab = hij liegt tien
advokaten omver; er tit fich nicht uteri C.
hauen = hij laat zich niet beetnemen, afzetten;
einen hinter Me Myren fchtagen = iem. om zijn
ooren geven; bc0 ift mir au Chren gefommen =
dat is mij ter oore gekomen; er haft bie Ctjren
fteif = hij houdt zich flink, dapper.

tOr, 1. ---(e)?,, —e = oog (van een naald),
oor (van een kan e. d.), hengsel, gat in een
bijl (voor den steel). ijO'ren, fchin. (h.) = oogen
in de naalden maken.

Cb'renHar3t, nt.; :beiMte, iv.; :Wafer, nt.;
:btaferei, tn. = oorllarts; -biecht; -blazer;
-blazerij.

Cirrettbietter, nt. = mooiprater, vleier.
CO'renlIttraufett, 1.; :fluff, in.; --11a00e, to. =

oor ii gesuis ; -vloed (of -vloeiing), -klep (of -lap).

eb'rettilffingen, 1 . ; :frattiOeit, tv.; :reifiett,
f. = oorligetuit, -ziekte; -pijn.

Cfj'renljfaufett, 1.; :fMnta13, m.; :fcbmatt,

in. = oorlgesuis; -smeer; -genot (of -streeling, verlustiging voor 't oor).

CO'rettlifttnter3, m.; :3eltne, m. = oorlipijn,
-getuige.

s£'3r'llettle, tv.; :feige, iv. = ooriluil, -veeg
(-vijg),

obr'feigett, fohio. (h.) = om de ooren slaan.
Cbrifinger, m. ; :ge0iinge (od. :ge4enf) f. ;
:fiffen, f. = oor II vinger (pink) ; -hanger (-tooi);
-kussen.

CWIiibbMett, 1. = oorlelletje. C4rifork 1. =
gaatje in 't oor.

C4r'lliiiffet, in. ; :inufMet, iv.; :ring, nt. =
oorillepeltje (-peuter); -schelp; -ring.

COr'llfMnecfe, iv.; :fbritw, tv.; :trommef,
in. = oorllslak; -spuitje; -trommel.

Cijr'llfournt, in. ; :-.31Pfel, in. = oorilworm;
-tipje (-1e1).

Chtena, tn. —, --,e, = okarina.
Cfeata'be, zie Caeanibe.
Cfonom', m. —en, —en = oekonoom : land-

,
huishoudkundige; huishouder,,huisbestuurder
(van een groote inrichting). tfonontie, io.
--, —(e)it = oekonomie: (land)huishoudkunde;
doelmatige inrichting, samenstelling; boerengoed. iifottolnifit = oekonomisch; zuinig;
geldelijk.
Citae'ber, 1. —d, -- = oktaeder : achtvlak.
Chant', in. —en, —en = oktant: een astron.
werktuig.
Chat'', 1. — g, —e = octavo. Citalta, iv. —,
.. ben = achtste klasse (laagste van 8 klassen).
eftablbanb, m.; :format, 1. = octavoildeel,
-formaat.
Crta'be, tn. - -, —n = octaaf.
Cftabian', en. = Octavianus.
Cftett', 1. —(e)?,, —e = oktet: achtstemmig
muziekstuk.
efto'ber, in. —(d), — = October.
f",:iftobe3', f. —0, —e = octodecimo. eftogon',
1. —(e), —e = oktogoon: achthoek.
eftrot 2c, zie Cctroi 2C.
Chatty', 1. —(e), —e = oculair: oogglas (in
een kijker). Cfutarlinfbertion, in. = schouwing.
Chelation', in. --, —It = oculatie: enting.
cuff, zie Ccuti. ofttlie'rett, 1Miv. (h.) .--=
oculeeren.
Chtlift', nt. --en, —en = oculist: oogarts.
iiitinteltifit = oekumenisch : algemeen (kerkvergadering bijv.).
C. V. = bfttiche Witty.
tit, 1. —(e), —e = olie; in ID. maten = in
olieverf schilderen.
itt'llbaunt,, m.; :berg, m. = oliAboom, -berg.
tt'bilb, 1. = beeld, portret in olieverf. C1'blatt,
f. = olijfblad.
ogbenburgifM = Oldenburgsch.
Ct'bruif, nt. = olieverfsteendruk.

feanber.
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= oleander.
---- CberVoft=9,ttitt.
C. V.
Clean'ber,
= opaak: ondoorzichtig, clicht.
— = wilde olijfboom.
Clealter, tn.
—(eA e = opaal (melkblauwe
CPar,
Mein', —(e) =
fcbiv. (b.) = olien, zalven. strfarbe, edelsteen).
iv.
= opaciteit: ondoorzichtigCPa3itiir,
= olie= olieverf. trfarbenbruct,
heid, dichtheid.
verfdruk.
= opera.
trilfat f.;
= olie ll- C'per, iv. --,
tu.; :ffecten,
—e = operator, opeCPerateur', in.
vat; -flesch; -vlek.
rateur. Cperation',
, en = operatic.
= olijf, oliehoudende vrucht operatib'
trfrurbt,
operatief, van de operate.
=-- olij- CPererte, iv. —,
(raapzaad, koolzaad). tt'netrtett,
= operette.
ventuin.
(f).) = opereeren.
operie'rett,
=
f.; :gefri)macf,
operment: koningsgeel.
CPerntent', 1. --(e)
-smaak.
C'Pernilblitter, m.; :bireltor, nt.;
(od.
clichter; -directeur;
tn.)
=
opera
m.
=
stijve,
domme
lummel,
botmuil
trgij O,
(er ftebt be, gfo#t ivie ein C.).
f. = -kijker (tooneelkijker).
:tegt,
oliehoorn.
= olieachtig, vettig, C'Pern bau.S, 1.; :faat, tn.; :fiinger,
II

vol olie.

nt.

operallgebouw, -zaal; -zanger; -tekst.

— = offer, offerande, slachtf.
eligardile, —, —(e)tt oligarchie: heer- CP'fer,
schappij van enkelen. oligarAlfrO = oligar- offer; er fief aunt C. bed ed od. bent
ZoiNbaffe
aunt
C. =hij viel als een offer van
chisch.
au etitiO Beiten = in de tijden van
Olim, in 't jaar nul.
= olijf.
—,
ell'be,

Cli'bentlbanin, tn.; :ernte (:lefe), tn.; Jarbe,
= olijn boom; - oogst; - kleur.

den volkshaat; ein C. barbringen = een offer
brengen; er iceute Lein C. = hij ontzag geen
opoffering.

Cplerliattar, nt.;
in.;
:Wen% ni. = offeritaltaar; -band; -dienaar;
-dienst.

oll'benllfarbig; :Pruitt; ; :griitt = olijfilkleu- Cteferer,
— = offeraar.
rig; -vormig; -groen.
CPlerlIfeft, 1.; qtamine, tn.; :frenbigteit,
-olie.
Cli'betill 1)013, 1%; :in, T. =
= offerlifeest, vlam; vaardigheid.
= Olivier.
Cliber,
=
1.; = g ab, 1.; :faftett,
&Janne, :frug, m.; C4rferlItIefiit
offer 11 vat; geld; -kist.
:tampe, le. = oliejfkan; -kruik; -koek (of Crferiltanini, 1.; :nta0f, 1.; :uieffer, f. =
-

-

-

lijnkoek); -lamp.

Crla pobri'ba, iv. —

olla-podrida: mengelmoes, allegaartje.
—e = salamander; molm.
olieverfschildering.
l'utaterei,
= oliemolen. trinlitter, nt. =
tintiiote,
e pezitter van een oliemolen, olieslager.
11Papier, f.; :pitting, iv.; :faat, iv.;
= oliellpapier; -plant; -zaad; -slager.
.0er,
zalving; tette
Clung, iv. —, —en = 't
= laatste oliesel.
olijfilbosch; -tak.
.331tieig, nt.
tti llivaib,
—(e) = Olympus; (int
eater)
ettpit4r,
engelenbak. Ctivitoirebe, 01. —, —0 =
Olympiade. Cittut ipter, nt. — bewoners
van den Olympus: de goden. [ofttutlAfati =
Olympisch.]

offerillam; -maal; -mes.

oplern, fcbro. (b.) = offeren; opofferen.
CO'ferlIPriefter, nt.; :ratir#, m.;
iv. =
offer II priester ; - damp; - schaal.

offer;1blok; - dier; - dood.
CP1ferung, in. = offering; Maria O'ferung,
Maria-prezentatie (21 Nov.). Clrfer:
iv.
= offerloeiti, nt. = offerwijn.
vaardig.
ophiet: slangsteen.
cow', in. —(e),?,
—e = opiaat: opiumhoudend
Ztriat',
= opium. opium:
middel. C'piunt, 1.
tj attig = opiumhoudend.
= opodeldok.
CPuberbof, n.
= opossum (een
CPorfuni, 1. — (4),
Virginisch buideldier).
CPPoitent', nt. — en, —en = opponent: tegen= Omega.
e'inega,
stander (in 't debat). opponte'ren, fcbtu. (b.) =
—, —tt = ommelet.
eutelef te,
opponeeren.
Cutinct = omen: voorteeken.
:'men,
oPportun'= opportuun: met de tijdsomstandigontiniW' = omineus: kwaad voorspellend.
heden in overeenstemming. Cpportunitiit',
.. fe = omnibus.
ClintibiO,
--, —en = opportuniteit.
omnipotent' = omnipotent: almachtig. cm, C PPofition', iv. —,
, —en = oppozitie.
— = omnipotentie: almacht.
P
üzPt
ittooteimi,
oppozitioneel: tot de oppoit
fitionetr
entititw'ren, V. = omnivoren.
behoorende.
enatile', — = onanie. onanie'reit, fcbtu. CPPofition'llbtatt, ; :Partci, lu. = oppo(0.) = onaneeren. Citaitifr, nt. —en, - en= zitieliblad; -partij.
onanist.
optatief: wensche—e
CPstatib, in.
lijkheidswij ze.
= Onegameer.
C'nega:Zee,
fcbiu.
(b.)
=
opteeren:
kiezen,
oom.
oPtie'ren,
Cn'fet, ut.
Zitottialtifott, 1. —(e), ..fa, .. fen = onoma- besluiten.
CP'tif, iv. — = optika: leer van 't befit.
stikon, woordenlijst, verjaringsvers.
onomatoPoellfr4, onomatoPiielifri) = ono- CP'tifer, ; in. ..ci =
matopoetisch: klanknabootsend. enoutato: optikus: gezichtkundige, vervaardiger van
—(e)tt = onomatopee: klank- oogglazen.
tu.
optimaten : voorna'men.
nabootsing.
CPtiutaleti, V.
—(e)tt = ontologie: leer CPtintWintO, tn. — optimisme. cotintifti,
Cittologie,
tn. —en, —en = optimist. oPtimillifcl)
van 't zijn, van 't bestaan.
opt inistisch.
—e = onyx.
Claw, in.

CO'ferlIftod, in.; :tier, f.; :tub,
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oIrtife# = optisch: 't gezicht betreffende;
alotifcbe Wafer = lenzen; optifcbe Zattfcbuttg =
gezichtsbedrog. ,ClEtonteter, f.
m.
— = optometer: werktuig om de scherpte
van 't oog to meten.
oOttlent' = opulent: machtig, rijk, weelderig.
COutettai, 10. — = opulentie.
U. opera = opus: werk.
C'Ou4, f.
orakel. oralettjaft,
Cra'rel, f.
,tnatlig
orakelachtig.
CraitellifPrult, in.; :ton, 10. = orakelllspreuk; -toon.
oral' = mondeling.
= orale: hoofddoek van den
Crate, T.
paus.
Crani ge (spr.: ordzje), —n = oranjeappel, sinaasappel. Crattgerie', iv. —, —(e)n =
orangerie.
oran'gellfarfien od. :farbig; :gab = oranjellkleurig; -geel.
= Oranjerivier.
Cran'geftufb
= oranjel-Cratt'gettllbaum, ni.;
boom; -bloesem.
= oranjeappelkoopman,
Zi'rattigettbattbler,
sinaasappel(koop)man.
= orang-oetang.
'rang:111tan(g), m.
Zraittiett, f. = Oranje. ©rainier, in.
— = (een) Oranje.
Oratio obliqua, tn. — = indirecte rede.
Oratio recta, to. — = directe rede.
oratorisch. Crato'riunt, 1.
orato'rifit
..rien = oratorium.
orkest.
—
Critelter (spr.: ork ..),
orkestraal. Criteltrion,
orcHeftrali
—(a), ..rien = orchestrion : groot orgel.
=—,
CrittiOftan3e,
Cre4ibe'e,
orchidee.
erscu4, in. — = orcus : (beheerscher van de)
onderwereld.
erbalien, V. = ordalien: godsoordeelen.
Cr'ben, in. — = orde (klooster- en ridderorde). Zr'ben&ianb, f. = ordelint. Cr:
betObruber, nt. = ordebroeder (van een
ridderorde); ordesbroeder (van een geestel.
orde). Cr'benOeft, f. = ordefeest. Criben=
flelfttilter, ut. = monnik, ordesbroeder.
gelofte. Cr'bendge:
Cr'betOgeliibbe, 1.
fellfrOaft, = ordesverbroedering, -broederschap, congregatie. Cr'bend4a0, = ordeshuis. Cr'betteette, =ordeketen.Criben4=
tteib, f. = ordeskleed.
Cr'benClirett3, f.; :Pfriinbe, :read, in.;
:Titter, In. =ordellkruis, -inkomsten; -regel;
-ridder.
Cr'ben0Mitiefter, ht. = geestelijke zuster.
Cr'benOtern,in.=ordester,-kruis.Cr'ben4:
bertiriiberung, = broederschap. Cribet0:
tuef en, T. = ordewezen. Cr'benOmtt, =
kloostertucht.
or'bentfic4 = gewoon, ordelijk, ordelievend,
net, fatsoenlijk, oppassend, behoorlijk, bepaald, geregeld; arbentticber $rofeffor, aticb=
ter gewoon professor, rechter; Bin orbent=
ticber Mann = een net, fatsoenlijk, ordelijk
man; orbentficbe Mibcben = oppassend
meisje; er trinft 0. = behoorlijk; mir Vuurbe
0. angit = ik werd bepaald bang.
—n = order, bevel; bi?, auf
Ct'ber,
tot nader orde; C. parieren =
iveitere C.
gehoorzamen.
Crbittalia, V. = ranggetallen. erbitte,
= ranggetal.
601,
orbittiir' = gewoon , altedaagscii.

Crinoro.

—e = ordinariaat, hoofdCrbinariat', f.
leeraarsambt. Crbina'riu4, rien =
klassevoogd, hoofdleeraar; gewoon professor;
bisschop; geneesheer.
Crbinale, t0.—,—n=ordinaat. Crbination',
to. —, —en = ordinatie: in wijding, bevestiging van een geestelijke. orbinie'ren, fcbtu.
(4.) = ordineeren: inwijden, inzegenen.
ornten, 1c410. (b.) = ordenen, regelen, schikken, rangschikken. Crb'ner, ut.
regelaar, schikker, voorzitter. Crb'nung,
—, —en = ordening, regeling, orde, regel;
[verordening]; orde, klasse; volgorde. orb':
nung4fiebenb = ordelievend. orbinung4:
ntiifOg = overeenkomstig de orde, regelmatig,
methodisch. CrbinunfOruf, in. = 't tot de
orde roepen; ben C. ber4tingen (itber einen)
iem. tot de orde roepen. orbItunadtuibria =
in strijd met de orde, wanordelijk. Crb'nUtta4,
= ranggetal.
3010,
Crbonnan31 , —, —en = ordonnantie: bevel; ordonnans: militair, die voortdurend ten
dienste van een bevelvoerend officier gereed
is. erbonnatt0a10, 1. = soldatenlogies.
orbonnanDnii#10 = volgens ordonnantie.
CrbonnattA'offt3ter, in. = ordonnansofflicier.
Cri bre, zie Crber.
—n = oreade: berg-, boschCrea'be,
nymf.
Crgan', f. —(e)d, —e = orgaan. Crilanifa:
—, —en = organizatie. Crgattifa':
to'ren = organizator. organ':
tor, tn. -4,
organizatorisch, organizeerend.
fato'rifeb
orga'nifit = organisch. organifie'ren, fc410.
(3.) = organizeeren. CrgattWi nt20,
—,
. men = organisme.
C raaniff, in. —en, —en = organist.
— = orgeade: amandelmelk.
Craea'be,
= orgel, orgel(plaats) in
Cr'get, ty . —,
de kerk, koor.
=ban, nt.; :tiauer, m. =
Cr'gelilbalg,
orgel ilblaasbalg ; -bouw ; -maker.
= orgellikoor;
CriaelAor, nt.; =ge4iittge,
-kast.
or'nein, 1c40/. (b.) = orgelen, orgel spelen,
tjingelen.
=
:Punft,
:register,
Cr'ge1110feife,
orgelll pip; -punt; -register.
4-tild,
T.
=
tn.;
f.
-speler; -muziekstuk.
nt.;
,fuerf, T.; :Imo, ut. =
Cr'gellitreter,
orgeljj trapper; -werk ; -register.
= orgie : geheime godsCr'gie, tv. —,
dienst, slemperij.
Crient', = orient: oosten. Brien:
tale, m. —n, —it = orientaal, oosterling.
orientalifit = orientaal: oostersch. Crien:
orientalist: kenner
talift', m. —en, —en
van de oostersche, in 't bijz. van de Sernietische talen. otientie'ren, fcbtn. (4.) orienteeren; fir# o. = zich orienteeren : zich thuis
vinden.
= oriflamme: oude
Zriffautinte, 11). —,
rijksbanier van Frankrijk.
original' = origineel: oorspronkelijk.
nat', m. —(e)d, —e = origineel: oorspronkelijk stuk, zonderling; in Z. = in 't origineel.
CriainaillatOgabe, Yu.; f. = origineele uitgaaf; o. schilderij.
Crioinalitiit', tn. —, —en originaliteit.
Criginal sberpatfung, to. = origineele vet-pakking. origtneW = origineel.
Orinoko.
Crittolo, nt.

Orion.

407

Cri'on, m. = Orion.
Crfa'bett, V. = Orkaden.
Crran', m. —(e)i;, —e = orkaan.
zie Cra0.

Cr'lean, nt. = orleaan: roode kleurstof.
erfeanift', m. —en, —en = Orleanist. Cr':
lean (spr.: a) , f. = Orleans. Crleatt,
— = orleans (een geweven stof).
nt.
erlogfitiff, 1. = oorlogschip.
CrIttu8b, tn. = Ormuzd (de hoogste Goedheid).
ornament', T. —(e), —e = ornament. °ma:
mentie'ren, fctio. (f).) = ornamenteeren.
ernamettlif, tv. — = ornamentiek : ornamentleer en -kunst.
ernat', —e = ornaat: ambtsdracht.
ernitbotog', nt. —en, —en = ornitholoog.
ernitOologie', iv. — = ornithologie: vogelkunde. ornttlioto'gifit = ornithologisch.
erognofie', — = orognozie: gebergteleer.
CrograPhie', tv. — = orographie: gebergtebeschrijving. orogralAffit = orographisch.
.. e'en = orpheon: conCrO4e'unt, f.
certzaal.
erfeille (spr.: orzelje), to. — = orseille:
verfmos.
I. Crt, tn. —(e)d, —e = plaats, plek; [els,
priem]; an ID. nub Gtelte = op de bestemde
plaats, op zijn plaats; tuir trafen an C. unb
Steffe eitt = we kwamen ter bestemder plaatse
aan; an alien Crten unb cfen (od. nben) =
aan alle kanten; ant angefilOrten Crte = ter
aangehaalder plaatse; ict meine Crt ik
van mijn kant; biAeren Crt& = van hooger
hand of aan 't hof; after £rten = overal;
bad ttae icb an feinen C. geftelft = dat laat ik
daar; gePrigen Crie= ter geschikter plants.
II. Crt, m. —(e)d, trter = plaats, stad, dorp,
gehucht; am hiefigett Crte = hier ter plaatse,
alhier.
—e = oordje, vierde,
III. Crt, nt. U. f.
verrel.
Cabefitreibung, to. = plaatsbeschrijving.
•rt'firett, = hoekplank.
ortipbor = orthodox. Crtipbogie, — =
orthodoxie.
Crtipetlie', — = orthoepie : uitspraakleer.
ortboe'Offd) = orthoepisch: juist uitgesproken, de orthoepie betreffende.
ertbogralMie', —, orthographie:
spelling. ortliogralAifit = orthografisch:
juist (gespeld), de spelling betreffende, volgens de spelling.
ertOopiibte', —(e)n = orthopedie: genezing van lichaamsverkromming. ort404ii':
bifdj = orthopedisch. Croolmbifv,
—en = orthopedist'.
C„ rtliMfeit, to. —,
= plaatselijk.
—en = plaatselijkheid, plaats, plaatselijke
toestand.
—(e)&, —e = ortolaan: tuinmeerl.
ertolan',
erWabberb, f. = bijwoord van plants.
= opgave van plaats.
CrWangabe,
CrWbefitaffenbeit, to. = plaatselijke gesteldheid. Crt'fr4aft, —, —en = plaats,
plaatsje, stad, dorp, gehucht. ert'fdjeit, f.
—(e% —e = zwengel, zwenghout. Crwae:.
f. = plaatselijk of lokaal geheugen.
ertdineifttiMer, In. ; =Warm, Iti.;
to.; :ftatut, f. = plaatselijke geestelijke; p1.
dominee of pastoor ; pl. politie ; pl. reglement.
Crt4'berrinberung, to. = verandering van
plants. Crt4'borftefier, m. = burgemeester,
plaatselijk hoofd.

ottentaniich.

2c.
e4ciliation', 2C. zie
—n = oog (voor een haak).
efe,
efi'ri4, m. = Oziris.
C4'far, m. = Oscar.
C4malte, m. —n, —n = Ottoman, Osman,
Turk. o4ntainifch = Ottomansch, Osmansch,
Turksch.
oost,
—e; e'ften, nt.
eft, m.
oosten, oostenwind; eft,
deft, bOeitu
am beg = oost, west, thuis best.
eftila'frifa, 1.; :ante'rifa, 1.;
f. =
Oost- Afrika ; -Amerika ; -Azie.
eften'be, = Ostende.
oftenfebet = ostensibel; toonbaar. oftenfit' =
ostensief: aanschouwelijk, pronkerig.o ften:
tation', to. = ostentatie : vertoon.
—(e)n = osterie: (Ital.) herCfterie', iv.
berg.
C'fter II abenb, m.;
f.; :feier, to. = Paasch II avond; -ei; -viering.
:feft, f.; :ferae, iv.; :tamm,
e'fterliferien,
= Paaschil vacantie; -feest; -kaars; -lam.
Cifterftaben, nt. = Paaschkoek.
Ciftertanb, f. = Oosterland: de streek tusschen Saale en Mulde.
ii'ftertid) = Paasch ...; iifterti* Zeicte =
paaschbiecht.
Ci ftertuaei, to. = aristolochia, baarwortel,
holwortel.
=
elterlInteffe, iv.; monat, m.; :montag,
Paasch II markt(-mis) ; -maand ; -maandag.
Cltern, $t. od. sing. = Paschen; au C.
met Paschen.
elterreir4, f. = Oostenrijk. t'fterreliter,
m. — = Oostenrijker. Wfterreithifit =
Oostenrijksch.
CifterlIfonittag, en.; :tag, nt.; W.;
:3eit, to. = Paasch zondag; -dag; -week; -tijd.
eftfriedlanb, f. = Oost-Friesland.
Cfrgote, tn. —n, —n = Oostgot. oft'gotift0 =
Oost-Gotisch.
eftin'bien, f. =Oost-Indie. Cftin'bienfaiger,
tn. — Oost-Indievaarder. Cftitt'bfer, nt. —ti,
— = Oost-Indier, Hindoe. oftin'bifit = Oostindisch.
ii t'tidj = oostelijk, ooster...; iifttidje range =
oosterlengte; o. bon ftglanb = oostelijk,
ten oosten van Engeland.
eftnorboft', m. = Oost-noord-oost. eft':
Orenfien, f. = Oost-Pruisen.
eftraci4Inn4, eftraft4'ino,eftraaiO'ntit,
in. = ostracisme : schervengericht.
tft'reicb, f. = Oostenrijk.
eftlee, to. = Oostzee. Cft'feite, = oastzijde, -kant. eftfiiboft', nt. = Oost-zuid-oost.
oft'iniir0 = oostwaarts. Cfrivinb, nt. =
oostenwind.
eNtitation', in. —, --en = oscillatie : slingerbeweging. oNitife'rett, fcto. (f).) = oscilleeren: slingeren.
f. = Tahiti of Otaheiti.
etaigie, to. — = otalgie: oorpijn.
ettaberiftite, V. = ottaverime, achtregelig
vers, stanze.
Ct'ter, in. —; to. —n = otter; adder.
efternfangon.= otterjacht.CtlerngeAiirOt,
f. = addergebroed. orterwinignein =
[uiterst klein.
= Ottilia.
ettis ite,
—, —It = ottomane : lage
I. ettonta'ne,
sofa.
II. Cttonta'ne, tit. —tt, —n= Ottoman, Turk.
ottomaliffri) = Ottomansch, Turksch.

tubliette.
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ilatetienbung.

ZKOIY, f. —(eA —e = oxyde. C;tjbation',
—,
Cub fietle (spr.: oubliette),
in. —, —en = oxydatie. onbie'rett, fray.
oubliette : onderaardche burchtkerker.
(0.) = oxydeeren. Cgt)gen', —(e) = oxy—, —n = ouverture.
etticiertiire,
ovaal. genium : zuurstof.
—e
°bat' ovaal. Zbat', 1.
ovarium: eierstok. C'Aeatt, C3can', m. (eA —e = oceaan.
Cba'riunt, f.
Cbation', iv. —, —en = ovatie : huldebetoon. Caeani'be, Creani'be, iv. —, —n oceaOceanie.
nide: zeenimf. C3eataierg, f.
= Ovidius.
ettilY,
ogaltifrO = oceanisch.
= oxaalzuur: klaverzuur.
Cgatifiiure,
Cglioft, f. —(e* —e = okshoofd.

13,
= P; bent Miff idj ein 43. im-rfcreiben =
dat zal ik beletten.
p. a. = per annum, jaarlijks.
Pa. = $rium (-tgettfet).
erwt, doperwt;
1Watarte, iv. —, —n
__Va(a)len, fd)in. (1.) = dapper)].
—e = pan: plechtig lied,
nt.
lathed, jubellied.
Waar, (eA —e = paar; ein 43. Scbui)e =
een (bijeenhoorend) paar sch.; ein Zap =
een paar (eenige) dagen; mit ein 43. Uorten=
in weinig woorden; bie 43. jeal)re, bie er nod)
5u ieben tjat = die weinige jaren ...; 5u
$ctaren treibeit = overmannen, bedwingen;
fie filletten .0. ober unpaar = even of oneven.
= paren, koppelen;
aa'ren, fcblv.
= copuleeren; vereenigen, paren,
iiume
verbinden;
= (zich) paren; zich ver= een paar maal,
binden. paarintat: ein
een paar keer. 13acerung, —, --en = papaarsgewijze,
bij of in
ring. paariftleife =
pare; twee aan twee. Vactr ' aelt, = paartijd.
Watift, zie q3aPit.
vacot, iv. —, —en = pacht, huur, pacht(geld).
WacbtlIrief, :iontraft, m. = pachtcontract.
plutlen, fcWo. (b.) = pachten. Warbler,
= pachter.
hitler, nt.
m.=pachtlf geld;
War#V nab, T.; glut, f.;
-goed; -hoeve.
—, —en = pacht (nl. 't pachten,
Waitlung,
't pachtgoed, -verdrag, -geld). Vaittibertrag,
= pachtcontract. paitt'lneife = in pacht,
bijwijze van pacht.
:iris, = pacht tijd ; -huur.
Wacbtiber'ntett, sat. = pachydermen : dikhuidigen.
Unification', zie 43a5ififation.
= PaciWaci'ficbaim, (spr.: passiffik ..),
ficlijn.
I. 4atf, u. 1. —e n. Vide = pak,
bundel (brieven, boeken, kleeren); mit Cad
unb l3. = met pak en zak.
IL Vail, 1. —(e); Wacta'ne (spr.:
aazje),
1. = gepeupel, gemeen volk, gespuis.
= speurhond van de
Warran,
olitie, bullebijter.
iidAett, — = pakje, pakket; jeber
t)at fein 43. 5u tragen = ieder heeft zijn eigen
zorgen. Varrei#, 1. = pakijs. Waclett,
— = pak, bundel. Paciftit, (f).) =
pakken, (in)pakken, vatten, grijpen; fidj p.=
zich weg pakken; fade bicb! = scheer je weg!
F8eraineiffung 43actt mid) = grijpt mij aan; ein
een boeiend, pakkend boek.
pacreitbe Oint

t

Caons , f.

ozoon.

— = pakker, emballeur.
Vacler, in.
Vaderev, 10.
= pakkerij, emballage.
ut.
pakloon, emballage.
WaclertOtt,
= pakezel, lastdrager.
Watrefel,
Wader, zie 43atet.
= packfong: snort nieuwVatrfong, f.
zilver.
pakhuis.
Vactibof, nt. =
Vact'4au, 1.
entrepOt.
Wact'ilinecbt, m.;
V.; =ieinivanti,
iv. = pak j!knecht (emballeur); -kosten ; -linnen.
Wairnteifter, = bagagemeester, pakhuisbaas.
f. :Oferb, f. =
Wactlnabel, iv.;
akilnaald; -papier; -paard.
=
atilraum, m. ; :rienten, m,; :fattet,
ak ljhuis; -riem; -zadel.
adIrkiner, m. = pak-, lastdrager, pakjesdrager. Warfluit, 1. paklinnen. 43aclung,
in. —, —en = verpakking; natte inwikkeling
(van zieken). Vattitiagen, = bagagewagen,

4

vrachtwagen. 43artiverf, f. = pakkerij,
horden voor beschoeiing. Vadi ttiefett, 1. =
bagagewezen, -afdeeling. Varrytta,1. = pakgoed, emballage. Wad'Atuirtt, f.= pakgaren.
*iibacrog', in. —en, —en = paedagoog.
Witbago'git, iv. — paedagogie. pabagog:
g ift = paedagogisch. Vhbago'gium, f.
glen = paedagogium, vormschool
voor onderwijzers, inrichting voor opvoeding.
—n = padde.
iv,
Wab'be,
_abibeln, fcWv. (O.) = ploeteren, morsen.
= padisha: grootheer.
Watifitai), in. —(0,
Walmta,1.=Padua. Vabua'ner, nt. =Paduaan.
= paf, knal. Taff
Oaff! = paf! 43aff,
verbluft, verdoofd, beduusd. parfett,
(f).) = paffen, knallen, smoken.
Pag. = 43agina, Sate.
WaganWntu, — =paganisme:heidendom.
—it,
= page.
page (spr.: paazje),
pagedienst.
Wa'aenbienft,
= pagina. paginie'ren,
—
Wa'aitta,
pagineeren: de bladzijden num1d)in.
meren.
—n = pagode: Indische
Vago'be,
[tempel, afgodsbeeld.
pal) ! = ba!
Wair (spr.: piir), in. —(0, = pair: lid
van den hoogsten adel in Frankrijk; lid van
't heerenhuis in Engeland. 13air'fitaft, iv.
pairschap. Wairlanttner, = kamer
—
= pairschaft.
der pairs. 3atO1viirbe,
— e = pakket, pakje.
1.
Waretlboot, f. ; =porto, f. ; :Oft, ; :fen:
paketll boot; -porta; -post; -zending.
bung,

$atfong.
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efong, zie $actfong.
Vaft, —(e) , —e(n) = pact: verdrag, contract. paftieiren, fstiv. (0.) = pacteeren : bij
verdrag bepalen.
—e = paladijn: (dapper)
Vas labin, nt.
ridder, hofridder.
palankijn:
--e u.
nt.
draagstoel.
VatifograA', —en, —en = palaeograaf.
ValifograOttle', iv. —, —(e)n =palaeographie:
leer van de schriftsoorten van Oudheid en
Middeleeuwen. = palaeografisch. Vatifolotr, tn. —en, —en = palaeoloog: iem. van de oude leer.
Valitolo s gen, M. = Paleologen (0. R. keizergeslacht.
Valifontologies, iv. — = palaeontologie: leer
van de versteeningen, van de voorwereldlijke
schepselen.
VOW, Vala% in. —6, $ctfafte = paleis,
aanzienlijk woonhuis. palaft'artig = paleisachtig, grootsch. Vafaft' bone, Yu. = dame
du palais.
f. = Palestina.
..ftren = palaestra:
ValiiItra, Vv.
worstelschool.
Valaffrebointion, iv. = paleisopstand, -revolutie.
—(eA --e = paltsgraaf.
1.
lath'',
ut. —(e0, —e; Valati'ne,
[II.
—n = palatin(e) : pelskraag.]
Vaiatinati, —(e) = Palts, paltsgraafschap.
= Palatijnsche heuvel.
p_alatiltiftter
zie 43actre, paaten.
Wale,
= paletot:
Valeta' (spr.: .. too), in.
overjas. Valetotiniarber, m. = jassendief.
—n = palet.
43alet1e, iv.
= Pali (een Ind. taal).
f.
—e = palimpsest (een
VatintOfeft', T.
tweemaal beschreven handschrift).
—(eA
—e = palindroom (een
ValinbrouV,
soort woordraadsel, bij v. ne ger : regen).
palissade. palifabie'ren,
**Offaly,
= palissadeeren.
palisander(hout). .
Valifan'ber,
..biett = palladium:
f.
Pallasbeeld, beschermend heilig voorwerp.
allt* iv. = Pallas, Minerva.
Vcit'faft#, nt. —0, —e = pallas: lange rui[tersabel.
Vataft, zie $atait.
—e = palliatief: voorloopig,
f.
tijdelijk middel.
Vetifwbe, zie $afirabe.
43aftien = pallium: (hise aunt, f.
schops)mantel.
$f. = Palmarum: Palmzondag.
Vatittlbanni, nt. ; :Watt, f. palmilboom;
-blad.
Vahne, iv. —, —n = palm. [VainVefel, nt. =
palmezel (een houten ezel, die op Palmzondag
in de processie op straat rondgereden weed
ter herinnering aan den intocht v. Jezus in
Jeruzalem); er fit geput3t ivie tin q3. = hij is
erg opgedirkt.] Vainietle, —, —n = palmette : bladversiering (in de bouwk.).
Vaint'llfrut4t,
f. = Palm 11vrucht; -plant.
f. —(e)?, = palmitine.
=
VaiinlIfolif, in.; :iji, f. ; :fottntag,
palm II kool ; -olie ; -zondag.
rondbladige wilg. *laity;
Vaitnlneibe, iv.
too*, iv. = stille week. ilainY3inein, m.
palmtak.

13anorfled.

= pampa.
Vatti'lm, iv. —,
pamflet. Vain:
—e
VampitleV, f.
—en, —en; Vaiii4A1eVfttreitter,
Obletift',
m. = pamfletist, pamfletschrijver.
dikke brij, pap. vantlrfen,
Vamp, m.
(f),) = eten, schransen.
=
Pan:
herders-,
veld- en woudgod.
Van,
Valium', iv. —, —(e)n = panacee: wondermiddel, universeel rniddel.
= panaVanarbC, (spr.: ..sjee), f.
che: veelkleurig ijs.
Valianiabut, nt. = panama(hoed).
Vanatfietaen, M. = Panathenen: feest
to Athene.
Vanbainio'nion, Vanbiimintfuni, f. —(d),
nien = pandaemonium: duivelenrijk.
= pandekten: verzameling
Vanbaten,
van rechtsspreuken.
Vanbo'ra, iv. = Pandora. Vanbo'renbiicOfe,
lo. = doos van Pandora.
Vanbur', m. --en, —en = pandoer: Hongaarsch
soldaat.
Vaned', —(eA —e = paneel, lambrizeering.
panegyrist: lof—
Vatiegirriter,
redenaar. 43anentyritud, m. ..rifen =
panegyricus : lofrede. paneairrifit = panegyrisch.
Vanier', T. —(e)d, —e = bannier.
= met paniermeel bePanie'ren, fcbro.
strooien, panieren.
— =-paniek; algemeene
Valiit,
schrik, verwarring. prettifit = panisch.
= Pancras.
Vattiral10,
Van'irea, f. — = pankreas: alvleescliklier
Vanno'nien, 1. = Pannonia.
.. fen =
Vanottlifon, Vano4rtifunt, 1.
anopticum.
n.
.
.
men
=
panorama.
anortilna, f. -4,
Oanliten, Wv. (t).) = slaan, patsen, kletteren, morsen, plassen; rein
= vermengen,
vervalschen.
— = pens.
Vattleti, nt.
VanfiabWmud, VanftalviWniu, m. — =
anslavisme.
= panthelsme: leer,
antioWniuL tn.
dat 't heelal God is. *land-vitt', nt. —en,
—en = pantheist. pantbeiltiftli
pantheIstisch. VatilOeoti, 1.
= pantheon.
— = panter.
Van'Oer, m.
Vantilie, tr. —, —n = bundel, strong garen;
klomp.
Vantuffel, — [u. —n] = muil, pantoffel (schoeisel en ook plantnaam); er ftetjt
unter bent $antoffel = hij zit onder de pantoffel.
Vantorfellifyib, tn.; :4013, f.; :waiter, In. =
pantoffelll held (-knecht); -hout (van den kurkeik); -maker.
pantoffelen : onder
Oantoffein, icWv. (b.)
de pantoffel houden, op pantoffels of muilen
= 't leer op pantoffelloopen; bad 2eber
hout wrijven.
—n = pantomime. pan:
VantottiFme, iv.
toniVniffA = pantomimisch.
OantItten, zie panfcben.
men = penultima:
Viintillinta,
voorlaatste lettergreep.
Van'3eti, zie $anfen.
— = pantser. 3ani3erartnel,
VaiV3er, nt.
m. = armstuk.
=
Vatt'aerileibedife, 10.; :feller, in.; :WC
pantser hagedis ; -maker ; -visch.
VanVrftect, in. = slechte plek in een pantser.

13ametitotte.
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Vatt13erlIflotte, tt).; :fregatte, W.; :banbfcbuP, 4340'4,ettbeinter, m.
= pantserilvloot, -fregat; -handschoen.

; =tette, w.;
ValOcrilbelstb, 1. ; =We,
= pantserlihemd; -beenstuk;
:forbette,
-keten (schakelketting); -korvet.
Van'aerflinge, h'. = sterke stootdegen.
patt'vrtt, fclu. (b.) = pantseren. 13aw3er:-.
= pantserplaat. Vast'yrreiter,
Platte,
= gepantserd ruiter, kurassier. Vatt'3er:
rod, ni. = malienkolder. Van'3erfrhiff, f. =
pantserschip. 3an3erfteMer, m., zie 43an,
erffinge.
an3erlItier, f. ; zturm, nr. = pantserildier
(schildvarken); -toren.
= pantsering.
laan3erung,
m.

—e = paeon: (een versvoet:

—, —n = pioen(roos).
13iio'nie,
= papa.
1,3aPa' (aucb Va'pa), in. —0),
q3apagei', ut. —en u. —(e$, —e(n) = papegaai.
lorre.
=
Olten, f.
pa'Oeln, fcbto. (b.) = babbelen.
= babbelkous.
us.; :liefe,
—(e)it = papeterie, schrijf43a4eterie',
map.
—e
= papier (in alle bet.);
13apier', f. —(e$,

icb babe au 43. gebracbt = op papier gebracht; auf 43. inerfen = op papier gooien,
vlug opschrijven. PaPie'rett = papieren.
— = papiermaker.
43a4ierer, m.
= papierfabriek. 13a4ier':
13a4ier'fabrii,
nelb, f. = papieren geld.

443aPiergefstiift, f., :banbel, m., :tjanblung,
= papierhandel. ilaPterforb, m. = prullemand. 43a4ierutarbe' (spr.: paapjeemasjee),
1.
= papiermaché. 43a4fer'marOer'm. =
papierfabrikant. Vapier'utaffe,
= papiermache. Vapier'utiiOte, = papiermolen.
=
rol
papier.
13aPier'roffe,
TaPier'fitere,
to. = papierschaar, vouwbeen. a4terle4ttit:
Set, 1. = snipper.Vapier'ftreifen, m. = strook
papier. 13aVier'ividet,
papillot.

rolletje papier,

ua3e'en, $1. = vlinder43aPilionace'en,
= wratje. [bloemigen.
—,
43alsille,
—n =
4.3a4iffoite (spr.: ..pieljote),
papillot.
4,4110in'fcber ZoOf = Papiniaansche pot.
WROW1111W, m. — = papisme : onvoorwaardelijke pausvereering. *OW', in. —en, —en =
papist: pausgezinde. Vapifterei', tu. =
papisme. pa4iltifc0 = papistisch.
zie 43appe].
mop,
= kartonwerk, 'carton43aPplarbeit,
= kartonwerker.
nage. IlaWartietter,
IlaWbattb, m. = kartonnen band, in karton
gebonden boekdeel. $aliirbedet,
=
bordpapier, karton. Vap'pe, tn. --n =

pap, brig, stijfsel, harpuis, karton, bordpapier;
bad ift nicbt bon 43. = dat is niet min.
—n = populier.
Vap'PellIalfee, W.; :bauut, m.; :bliite, tv =
populierliallee (-laan); -boom; -bloesem.
= witte populier.
VaP'pelftseibe,
pap'peln, fd)tu. (b.), zie papetn.
fcf)tb. (b.) = met pap voeren, angstvallig grootbrengen.
PaP'pett, fMiu. (b.) = pappen, met pap voeren ;
plakken; harpuizen, van karton maken; op
z'n gemak eten.
II. porpett = bordpapieren, kartonnen.
= paardehloem.
4340'4enbluute,
33ap'pettbettel, zie Ff3abbbecfel.

4130Vel,

— soldaat van
Pappenheim; icb Jenne meine l3. = ik ken
mijn volkje.
13a0'penftiel, m. = kleinigheid, bagatel.
PaPPerlapapP! = lala! mallepraat! pap'pertt,
fcbiz. (b.) = babbelen, rammelen.
paP'pirl)t, Papipig pappig, brijig. 13noly:
=
Platte, = blad karton. 4.4awftoffel,
suffer.
= paus. *apft'frone,
IMP% in. —0,
= pauselijke kroon, tiara.
:mime,
ler, w. — = papist. 4ia4ft'fic4 = pauselijk; ber ida.Oftlicbe etW = de heilige stoel.
VaPft'tuut, f. —(e)t pausdom. 13apft'Itiahl,
tn. = keuze van een paus. 13apft'foitrbe,
te. = pauselijke waardigheid.
= Papoea.
*alma, m.
43aPtgograP4', m. —en, —en = papyrograaf:
toestel om snel teekeningen of te drukken.
f. —(e$ = papyroliet:
W0100'10', in.
een soort bevloering. Va4lyrt0, m.
—=
papyrus. 43a0tyruetaube, tn. = papyrus= papyrusrol.
plant. Vaptyru4roffe,
13ara'bef, —n = parabel, parabool;
icb friege bicb fcbon bei ber 43. = bij je kraag.
Parabolifit = parabolisch.
13ara'be, —n = parade (een afwering
bij 't schermen, militaire optocht, stand in
de rijkunst), pronk, staatsie; einem in bie 43.
fabren = iem. in 't vaarwater zitten.
m.; :bett, f.; :utarfrb, m. =
Vara'bell
parade II tenue ; -bed ; -marsch.
m.; :tc4ritt, m. =
Vara'bellpferb, f.,
aradellpaard; -veld (-plein); -pas.
= paradeuniform.
ara'Peuniform,
ra'beiimuter, = staatsievertrek.
arabte'ren. fcbib. (ti.) = paradeeren; pronken.
arabice, f. —0, —e = paradijs, (in den
schouwb.) engelenbak. VarableWalifel, m. =
paradijsappel. parable'llfcb = paradijsachtig;
heerlijk, verrukkelijk. tparabfeibonef, m. =
paradijsvogel.
.. mate = paradigma:
Varabireuta, 1.
voorbeeld.
paradoxaal: tegenstrijdig, wonOctrabor
ge = paradox:
derlijk. *ara'bogott,
schijnbaar onzinnige stelling.
Varaffin', f. —(e$, —e = paraffine: lichtstof.
Varagraplr, m. —en, —en = paragraaf.
Varaguttip, f. = Paraguay.
$araliPorutena, $1. = paralipomena: toevoegsels; Paralipomena: de boeken der
Chronieken.
),araffat'tifdj = parallaktisch. Varaltaige,
—n = parallax.
parallel' = parallel, evenwijdig. *arauele,
—n = parallel: evenwijdige lijn, loopgraaf; vergelijking; eine 43. aieben = een
evenwijdige lijn trekken; eine 43. au0ebeit =
een loopgraaf maken ; eine 43. anfteffen, 5feben
een vergelijking maken, een parallel trekken.
*araltelepisPebon, = parallelepipedum. paraftelifie'ren, fcbib. (b.) =
parallelizeeren: vergelijken, naast elkaar
stellen. 13aralleli4smuL m. = parallelisme:
't paarsgewijze naast elkaar plaatsen, ver= parallelgelijken. 43araffel'irei4,
(cirkel). 41arallerlinfe, = parallel, evenwijdige lijn. 13aratIelograntw, 1. —(e)6,
—e = parallelogram.
paralliffe'rett, fawn. (b.) =paralyzeeren: verlammen. paralfrtift# = paralytisch: verlamd,
aan beroerte onderhevig.

u
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=
- U. —(e),?,, —e U.
13ara4etity,
parapet: borstwering.
Vara'pbe, —n=paraaf: naamteekening,
naamcijfer. paraplyie'rett, fcbtu. (b.) = parafeeren: onderteekenen.
33ara4braje, ha. —, —It = parafraze : omschrijvende verklaring. para44rafie'ren, fcb YU.
(1.) = parafrazeeren. llarapbraft', in. —en,
—en = parafrast: omschrijver.
= paraplu.
Vara/Attie', nt. u. f,
Varafit', nt. —en, —en = parasiet: woekerplant, -dier, klaplooper.
= parasol.
u. f.
Varafol',
p_arat' = gereed, bereid.
—
=
paartje.
Warltett, f.
43aref)enb', zie l8 ardjent.
Par'cibat, zie 43araibai.
4iarbau3'! = pardoes!
— = pardel,
[Var'bell, $ar'ber, nt.
panter, luipaard.
= pardon.
41arbon' (spr.: pardO), m.
= pardoen (een scheeps43arbiEtte, —,
touw).
33arent1efe, —n parenthese: inlassching; in $. = in 't voorbijgaan, en passant, tusschen twee haakjes. pareuttielifd) =
parenthetisch: ingelascht, en passant.
Parforice (spr.: ..forse) = parforce, met geweld. 43arfor'eciagb, = parforcejacht:
jacht met brakken. 4,3arfor'ectur, Iv. = parforcekuur: paardekuur.
443arfiint', f. —e parfum: reukwerk.
43arfiinterie', Iv. —, —(e)n = parfumerie.
Parfiiittie'rett, fcbtv. (b.) = parfumeeren.
fteben = a pari staan.
Irri: at
= paria: verworpeling,
$airia, In.
uitgestootene.
Parie'ren, fcbh). (b.) = pareeren; parieeren

of wedden; (einen Stoll) pareeren, afweren;
(ein Verb) pareeren, laten stilstaan; (erber)
pareeren, gehoorzamen.
43ari4', f. = Parijs.
Pa'riftter Olarmor = Parisch marmer.
Varijer, in. -4, — = Parijzenaar; oostersche
pantoffel;
= Parijsch. 43arifien'ne,
— = Parisienne (persoon, een vrijheidslied,
een kleine drukletter).
3aritat', tn. — = pariteit: gelijkheid voor
de wet. paritiilife4 = paritetisch: gelijkgerechtigd.
—e u.
= park. Vari':
WO, nt.
= park, plantsoen.
aulage,
*arfett', f . —e = parket. $arfett'z
fufiboben, nt. = parketvloer. parietticiren,
fcbth. (b.)=parketteeren: een vloer inleggen.
= onderste loge, baignoire.
llariettloge,
—e = parlement.
Varlautent',
*ariamentiir', nt. —(e* —e = perlementair:
=
onderhandelaar. 41arlautentiir'fiagge,
parlementaire vlag, witte vlag. *arlanten:
ta'rier, — volksvertegenwoordiger,
parlementslid. partantenta'rifr# = parlementair. 13ariantentari4'ntuO, nt. = parlementarisme. pariantentie'rett, fcbh). (b.) = parlementeeren : onderhandelen.
Parlie'rett, fcbh). (b.) parleeren: babbelen.
Varttteran'iiife, in. = Parmezaansche kaas.
..aff6 = Parnas(sus).
Varttl,
ijaroro alit*,
= parochiekerk. 90a:
rori)lait', in. —en, —en = parochiaan.
—(e)n = parochie, kerspel.
43aroMie', tn.
—, —(e)n = parodie: spottende
tOarobici
nabootsing (van een ernstig gedicht). part):

$artitiitier.

bie'ren, fcbtu. (b.) = parodieeren. parobV.,
jtifit = parodisch.
—n = parool: wachtwoord.
arole,
$arolebefehl, m. = paradeorder. Varole:
burk 1. parool-, orderboek.

1. = paroli: verdubbeling
van den inzet; ein $. bleten = Oink terugbetalen.
Varo'ntma, Varontynteit, $f. = paronymen:
stamverwante woorden. Varontmie, —,
—(e)n = paronymie: afleiding van een wooed
uit zijn stam. parontymifeb = paronymisch.
43arogiO'nut4, m. — = paroxysme : hevige
aanval (van koorts, woede).
=
Varrici'ba, 13arrigtba, m.
parricida: vadermoorder, hoogverrader.
deel, aandeel;
—e
[*art, m. u. f.
rol (in een stuk); (weder)partij, huurder;
an Ow. nebmen = aandeel in iets nemen;
man mud beide $arten bkiren = men moet
beide partijen hooren.]
13artei', —, —en = partij (factie), groep
(politieke, godsdienstige); (voor 't gerecht)
partij ; huishouden, familie (in een huurhuis);
[deel, aandeel]; Leiner ergriff feine $. od. 3.
fur ibn = niemand trok partij voor hem; Pit
fen0. $. fcbfagen = op iems. zijde komen,
zich bij iem. aansluiten.
m.; :ganger, m.; :fiaupt,
f. = partij 11 'eider; -ganger; -hoofd.
Parteilfrft, Partei'firi) = partijdig. 13artel':
lieVelt, = partijdigheid. 4iarteilo4 =--tot geen partij behoorende. Warteilofinfeit,
partijloosheid, onzijdigheid.
= partijilman
:fitc4t,
Vartei'llmamt,
(-ganger); -zucht.
Parterfiiebtig = partijzuchtig. 43arteuitg,
kn. —, —en = splitsing (in partijen), scheuring,
tweespalt, oneenigheid, partij, kliek.
= partij wezen ;
artet'llty et en, T.; :lout,
-woede.
—n = stuk brood, aardsch
Vartele, tn.
zie turrenbaner.
oed. Varte'renOcugft,
arterre, 1. = parterre (in den
schouwburg); bloembed; benedenverdieping,
verdieping gelijkvloers.
Ilarter'rellluobnuttg, Iv.; :simmer, f. = beneden 11 woning ; -vertrek.
= Parthenon: tempel van
Varlbenott, 1.
Athene.
ParthenopeYsch:
Napelsch.
ParthenoPelfel) =
$ar'tber, m. = Parth. 43arltilett,
f. = Parthie. Oar't4ifc4 = Parthisch.
zie laartieff.
tc., zie $arttila 2C.
cuttljee), in.
Varticutier (spr.:
particulier, rentenier.
t4Mrtie', —(e)n = partij : deel, menigte,
spel, vermaak; icb bin mit bon ber $. = ik
doe mee, ben van de partij; er mat* eine
Bute $. = doet een goede partij ; eine $.
'area = een partij waren. Vartiegetb, f. =
kosten.
Partici(' (spr.: partsiel) = partieel, gedeeltelij k.
—n = partikel: onbuigbaar
Vartilet,
rededeel.
Vartitulari4'im0, m. — = particularisme:
(politiek) streven naar bijzondere bevoorrechting. Ilartifulariff, nt. —en, —en = particularist.partifulaaftifrn = particularistisch.
13artifular'ree0t, f. = privaat recht.
zie $articufier.

43artiinit.
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—e = partijganger.
Vartijatt,
—n = partizaan (een soort
Vartijalte,
hellebaard).
en = partitie: deeling,
,
'Partition',
partitief: deelend.
indeeling. partititr
"Oartitur', in. —, —en = partituur.
—e U. ien = participium:
*arti310',
—, —en =
deelwoord. VartiaiPation',
participatie : deelneming. Varti3iPierotv.
=
participiaalconstructie.
par=
itruttion,
participeeren : deelfcbtv. (b.)
nemen. VartiAl'Oittut, zie $arti3-11).
— = partner.
'Vintner, nt.
partouti (spr.; partoe) = volstrekt, ten eenen
male. 43artourbillet(t), biljet voor alle
laatsen.
= partOarbettu' (spr.: „nu),
—(a),
venu.
= parce: schikgodin.
—,
I3ari3e,
sVaraelle, —, —n = perceel (van landerij,
bosch e. d.). par3ettie'rett, fcbin. (b.) = in
perceelen afdeelen of verkoopen.
War'3itiat, zie $arcihat.
— = pas, stap.
"-Oa (spr.: pa)
"Paid), m. —e u. Vifcbe = dubbelet,
doublet, dubbele: op beide of op 2 van 3 dobbelsteenen evenveel oogen; einett$. inerfen=
dubbel (6, 5 enz.) gooien.
= pAcha, pasja. 43a',
'Va'fMa, nt.
= pasjalik: waardigheid,
jitatif, f.
gebied van een pasja.
Oaleben, fcbro. (b.) = dobbelen; smokkelen.
13a'jMer, in. = smokkelaar. 43afr4ez
rer, in. —, —en = smokkelarij.
(Russ.) voort!
Pairbolt!
Vaiigrapbte', Yu. =pasigraphie: algemeen
verstaanbaar schrift. *afitatie', in. — =
pasilalie: algemeen verstaanbare taal.
= galon, biesje, soutache.
"VitjOet,
pajpette'ren, fcbtv. (b.) = galonneeren.
—e = paskwil: spot-,
f.
schotschrift, libel. $cOottiltant', in. —en,
paskwilschrijver. ViOquina'be, in.
en
paskwil.
—, —0
"Oak in. 43affe, $liffe = doorgang, (berg)pas,
(reis)pas ; stap, gang (van een paard), telgang;
een zekere maat, maatje; einem ben l3. her=
legit = den pas afsnijden; bad fontint tail 3u
tae = to pas; [inobt ober iibet 6u $affe
rein = wel of onwel zijn].
passabel: tamelijk, vrij good.
Vaifa'bet
—n = passage.
"-Ouija* (spr.: aazje), to.
—(eA —e = passagier. 43af,
'Vaijagier',
fagier'biltett, = reisbiljet. $affagier',
gut, f. = bagage. Vaiiagier'itube, tv.; :3118:
user, f. = wachtkamer.
4 affa4(feft), = Pascha, joodsch paschen.
'Variant, tn. —en, --en = passant: doortrekkend reiziger.
in. = passaatwind.
4. of
sVariauer uttjt = Passauerkunst: om zich
schot- en houwvrij to make").
4.iarfen, (b.) = passen, good staan, gelegen komen, schikken, aanstaan, (aan)passen,
oppassen, loeren, wachten; biefer 45ut pact
nicbt 6u bent ateibe = past niet bij; bad paf3t
iticbt in feinen Rrain = dat komt niet in zijn
kraam to pas; 0, paf3 t nut nun fo = dat vind
= passen, schikken,
ik nu zoo goed; tiff)
dat
betamen ; bad fault fidj roobt mat I).
kan wel eons zoo uitkomen;
Vort pact
fitb nit* bierber = past bier niet; zie ook
parfeub = passend, gepast.
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VarfePartout (spr.: .. toe), in. —(),
=
passepartout.
Vairfgang, in.; : fl annel. , in. = telligang;
-ganger.
maatglas.
"Oairota,
Paiiierbar = passeerbaar, begaanbaar, bevaarbaar. paffie'rett, fcbin. (b.) = passeeren,
voorbijkomen, -gaan, doorreizen, gebeuren,
overkomen, nogal gaan. 3ajfier'fletoir4t, f. =
vrij gewicht. = doorlaatbewijs.
tOaffion', h). —, —en = passie: lijden van
Christus, lijdenstijd, hartstocht. panionie'ren,
fcbin. (1).) = passioneeren: in vuur brengen.
_paffioniert'=-- gepassioneerd: hartstochtelijk.
1. ; :.geft4ict)te, tv.; Prebigt,
Iv. = passieilboek; -geschiedenis (lijdensgeschiedenis); -preek.
^3afiiott^`Ilfpiel, to.; =too*, to.; :Aeit, 10. =-passiellspel, -week; -tijd.
Partib = passief; lijdend. 13affib, f. —(e)?,
.. ha = passief: lijdend geslacht, lijdend werkwoord. 43affiba, $1. = passief: schulden.
Waiiibitkit', to. — = passiviteit: lijdelijkheid.
13affibutit, zie $affiti.
43airfarte, to. = legitimatiebewijs, paskaart.
= kogel op de juiste grootte.
43afrfuget,
gepast, netjes, behoorlijk.
Paiftict)
tuejen, f. = alles wat op reispassen betrekking heeft, zaak van de reispassen. *air,
Wang, m. = reispasdwang.
—, ..ten = pasta.
43a'ite,
43aftett'llfarbe, tv.; ,Reuthibe, I.; :macron. =
pastelll kleur ; -schilderij ; -schilder.
—n = pastei; ba baben toir
iktftele,
bie = daar hebben we 't gedoe, 't ongeluk, 't gezanik; tut tart ba eine fcbbne $.
gemacbt = een mooie stommiteit uitgehaald;
be tiegt bie ganse $. = de heele rommel.
Vajtelenbiicter, In. =pastel-, banketbakker.
*aftelentoert, f. = pasteibakkerswerk.
—n = pastille.
m.
Vajtinale, in. —, —tt =pastinake (een plant
met eetbaren, zoeten wortel).
43ititor, nt. ..toiren (besser als: $aft5're)=
(zielen)herder, dominee, predikant pastoor.
paftorat' pastoraal, herderlijk. liaitorar,
brief, M. = herderlijke brief. Vajtora'te,
—(t), —t = pastorale: idyllisch muziekstuk,
(ook een dans). *ajtorailonferetti,
pastorale conferentie. 43ai torat', f. —(e)?7,
—e = pastoraat, pastorie. 43afto'rin, io.
—nen = predikantsvrouw.
4.4atanoi nien, 1. = Patagonia.
Vat'obouti (spr.: tsjoe ..), f. —,?)=- patchouli.
43ale, in. --n, —lc = peet(oom), petekind;
wie zal
Met fort bei bent ainbe $. ftebett?
=
't kind ten doop houden? *ale, iv. —,
peet(tante), petemoei, petekind.
= peetgeiketenkleiMenr, 1.; :flub,
schenk; petekind.
Valettitelie, to. = peetschap: bei einem kinbe
11. bertreten
een kind ten doop houden.
--n=patene: hostieschoteltje.
Vatelte,
—e = patent, brevet, diIlatenr,
patent, modisch, fijn,
ploma. patent'
elegant. IMtent'autt, = bureau voor de
patenten. patentie'rett, f‘biu. (1).) = patenteeren.
—
tree = pater. *atertti:
Vater,
paterniteit: vaderschap.
tat', in.
paternoster: Onze—
f.
-vader, ruzenkrans. Vaterno'itertoert,
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paternosterwerk, een oude put- of baggermachine.
zie 'Mate.
Patbelifrft = pathetisch: vol uitdrukking,
vol gevoel, plechtig.
Vatbolog', m. —en, —en = patholoog: iem.
die de ziekteleer behandelt. *Mtiptonie', in.
—(e)n = pathologie: ziekteleer.
= pathologisch.
= pathos: hevige gemoeds'pa104, f.
aandoening, hartstochtelijke verhevenheid.
',Patient' (spr.: paatsiênt), m. —en, —en =
patient. Ilatien'tettitutie,
= ziekenkamer.
—, —nen = patient.
Vatien'tin,
1/1. —, —nen = peet(tante), petemoei.
— = patina: roest op koperen
voorwerpen, munten e. d.
tOtitot4' (spr.: pa-twit),
— = patois:
onbeschaafde taal.
Vatriarr#', nt. —en, —en = patriarch. Pa,
triarMalifr4 = patriachaal. 43atriardiat',
f. —(e), —e = patriarchaat. Vatria'riten=
tuiirbe, tn. = patriarchenwaardigheid.
*Mtri'cler
zie $atriaier 2C.
'Patritnonial'aeric4t, f. = patrimoniaal recht :
ambachtsheerlijk recht. 4Mtrintattiargiiter,
43t. = erf-, stamgoederen. Vatrintoiniunt,
.. nien = patrimonium : vaderlijk
f.
erfgoed.
'Patriot', tn. --en, —en = patriot. patrio'z
tifc# = patriottisch. 'patrioti4'mu4, m. — =
patriotisme.
Vatri'ae, tn. —, —n = patrijs: reliefstempel;
oorsponkelijke vorm, waarvan de matrijs een
afdruk is.
*Wager, tn. = patriciör. 'patri3ier:
*nib, m. = patriciersstand. patici3ifrO =
_patricisch.
'Patron', m. —e = patroon, beschermer, beschermheilige, leider van een schip;
ein netter, fauberer, tuftiger 43. = een nette,
rare, vroolijke baas. Vatronat', T. —(eA
— e = patronaat. *Mtronat4'beitrag, m. =
bijdrage van den schutspatroon. VatrottaW=
Ofarre, = pastorie die door een schutspatroon begeven kan worden. VatrottaW=
rettt, f. = patronaatrecht.
*Mtro'ne, in. —, —n = patroon (zoowel
model als kruithuls). patronifie'ren, fchtu.
(h.) = patronizeeren, beschermen. 'Patron':
tap*,
= patroontasch.
'Patrontyntlion, f. ..ta = patronymicum : afstammingsnaam van den naam des
stamvaders afgeleid. ontrontrmifr4 = patronymisch.
'Patrouirte (spr.: patroelje), in. —, —it =
patroelje. patrottiltie'ren, fchtu. (h.) = patroeljeeren.
4latfc0! =pats! klap! klets! ilatfrb, tn. —(eA
—e = klap, slag, modder, slibber; gieb bent
ettn einen 43. = geef meneer een handje.
Vitfit'tten, — handje. 'pat'frfie,
to. —, —n = klap, slag, platslaander, modder, straatslijk, groote voet, hand; er fa13 in
bet 43. = hij eat in de klem. pariteitt,
parfitetn, fchtn. (f.) = plassen, ploeteren;
(fj.) = tikken, kloppen (met de vlakke hand).
pat'fMen, iAtn. (h.) = klappen, slaan, patsen;
(1.) = plassen, ploeteren (in de modder).
*Mtfify#anb, tn. = hand(je).
[pattMierlicii, tiie poffierticb].
pattriptaff = sliknat, kletsnat.
Vat'frOuli, zie $atctputi.
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4att = pat (in 't schaakspel).
—n = poot, berenklauw, mouw'Mat'te, tn.
opslag, zakklep.
Pat3ig = aanmatigend, opgeblazen, pedant.
*Mutant', m. —en, —en = (stud.) duellant.
43aut'ar3t, tn. = dokter bij een duel. Vaule,
—n = pauk, trommel (om koffie to
branden); (stud.) redevoering, preek; et ift
mit 43aufen unb ZronOeten burchgefatten =
glansrijk gedropen. Oaltlen, Tcb nl. (b . ) =
pauken, op de pauken slaan ; (eitten) afranselen,
inpompen, drillen; (stud.) een redevoering,
strafpreek houden; schermen; fich mit einem
= duelleeren. 4.;a-ttlenfelf, T. = paukvel;
trommelvlies. tawrenflang, nt., =
paukenklank. austeniAtiiner, m. = pauke— = schoolmeester.
nist. 13au'reic, m.
—, —en = (stud.) duel.
'Pauterei',
'Maul, m. = Paul. *Mula, Vantiine, tn. =
Paula, Pauline. paitti'nifit = Paulinisch, van
Paulus.
Vauperi4Inu4, m. armoedetoestand van de massa. Vaupertiit', tn. — =
pauperteit: armoede.
m. = iem. met bolle wangen, belle,
blaasop. 'Mau 'bade, in. = bolle wang, belle
koon. paiwbactig = bolwangig.
pauze; rust (in de
—n
I. Van'jc,
muziek).
IL Vait'fe, in. —n doordruk, doorteekening, overtrekteekening. paulen, fchit).
(h.) = doorteekenen, overtrekken, calqueeren.
Oaufie'rett, fchin. (h.) = pauzeeren.
= overtrekpapier, calqueer'PaiWPaloier,
papier.
—(e* —e = baviaan.
43a'bilton (spr.: pa y ilj6), en.
paviljoen.
Va3ifitation', tn. —, —en = pacificatie: bevrediging, verdrag. paaiNie'rett, fcbiti. (0.) =
pacificeeren. 41a3t43ettt', nt. —en, —en =
contractant. pa3101e'rett, TcOn). (fj.) = verdrag sluiten.
Wt. = pro cent.
Peccie'ren, fcbtn. (h.) = misdoen.
ikc'eutee, m. = pekkothee.
Veit, f. —(e)d, —e = pek, pik; ongeluk; leer
43. angreift, befubett fich = wie pik hanteert,
bezoedelt zich; wie met pik omgaat, wordt
er mee besmet; er hat imtner 43., er fitt
brunet im 43. = hij is altijd ongelukkig; er
hat 43. an ben .of en = hij is van kleef; hij
plakt: zit lang in de herberg. perWartig =
pikachtig.
pikilerts;
VerWliblenbe, iv.; =braht,
-draad.
fchiu.
(h.)
=
pik
branden,
bereiden;
Pelten,
pikken.
=
; =facief, iv.; :fabett,
vervierbe,
pike aarde ; -toorts ; -draad.
pecO'finfter = pikdonker. 'Perryt)iitte, =
pikbranderij. 4:)e'r4iMt, 4e'rjjig = pikachtig,
pikkig.
Aolite,
jran-3,
Velt'llrefief,
-kool; -krans.
:Pfiafter, f. = PiklIPot;
Verir110fanne,
-pleister.
Peitra'benfcbtuara = peit'fr4tuar3 = pikongeluksvogel.
zwart. Ver4'bogel, m.
f. —(eA —e = pedaal.
*ebant',ut. —en, —en = pedant. *ebanterie,
tn. —, —(e)tt = pedanterie. peban'titc# =
pedant.
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Vebeir, nt. —(e) U. —en, —e(n) = pedel:
dienaar, bode.
(trap)portaal.
—e
Vebeft', nt.
pebeltrifc4 = pedestrisch: to voet, prozaisch.
13ebograPO', m. —en, —en = pedograaf: wegteekeninstrument. 43eboute'ter, f.
m.) =
pedometer: wegmeter.
= Pegazus: dich!Pe'gafo, Vegafu#, tn.
terpaard.
— = peil. began, marten,
!Pe'gel,
fcbiv. (1.) = peilen, looden.
*lit, hi. — = pijn, smart, lijden. beiltigen,
fcbtv. (b.) = pijnigen, kwellen, martelen, plagen. Vanigfeller, m. = folterkelder.
— = pijniger, kweller, plager,
niger, m.
beul. 13ehtiguttg, iv. —, —en = pijniging,
marteling, kwelling. pijnlijk,
smartelijk, angstvallig; 1)einticbe g age = netelige of hachelijke toestand; genau = angstvallig precies; .Veinlicbe gage = pijnbank;
peinficber Micbter = lijfstraffelijk, crimineel
rechter; .peittlicW Oericbt = lijfstraffelijke,
crimineele rechtbank. Vein'tiMiett, iv. — =
pijnlijkheid, smartelijkheid, angstvalligheid.
—n= zweep, karwats. Pelt':
"Oeit'fr4e,
fdjen, fobtv. (b.) = zweepen, geeselen , zwieen, slaan. Veltifiter, m.
— = zweeper.
=
WettWlIbieb, nt. :ftiet (od. :itorf),
zweep ilslag, -stok.
= pekesje : Poolsche
—,
*del*,
overjas met tressen.
'Petlotee, zie 93eccotee.
— = Pelagiaan. beta:
Velagia'ner, m.
ia'nifr#, pelaigifit - Pelagiaansch.
— = Pelasge. petatv:
4Pela4'ger, m.
ORO
Pelasgisch.
Velerilte, iv. —, —n - pelerine.
—e = pelikaan.
13efiran', tn.
Vete, iv. —, —n = vlies, schil. paten, fcbiv.
(b.) = pollen, schillen. Velrfartoffeln, =
aardappels, in de schil gekookt.
—(e0 = Peloponnezus.
tPeloPonne#',
PeloponneltiM = Peloponnezisch.
peloton.
to), f.
'Pefoton' (spr.:
pelotonvuur.
$eloton'teuer, f.
m.
—e
pels,
harige
huid,
vet,
',pet&
bont; dik vel op den room; dikke schimmel;
er bat ficb eine $laud in ben 43. gefeV = hij
heeft zich zelf in ongelegenheid gebracht;
einem eit0 auf ben 43. Brennen = op iem.
losschieten, losslaan; einem ben 43. auMopfen
ad. ivafcben iem. de huid wasschen, op zijn
huid geven; un,4 ivurbe ber 43. tiicbtig aurageivafcben = wij werden tot op 't hemd nat.
Ve13'art, iv. = soort bont; wijze van enting.
Pel'aen, fcbiv. (fj.) = villen, den pets afstroopen; ranselen ; enten. Vel3'futter,f. = bonten
voering. m. = pets-, bonthandel.
VeI3'4anbfMub, m. = bonten handsehoen.
Perairnt = pelsachtig, harig, als een pels.
pelsachtig, als een pels, dik beslagen (van de tong), dik bezet (met schimmel).
1,3e131aPPe, ber ift mit ber 43. gefcbeffett=
hij is plotseling gek geworden.
4 3e13'lltragen, m.; :mantel, m.; :ntiitw, iv. =
bonten kraag; b. mantel; b. Amts.
3.1e13'roef, m. = pelsjas. 43e10-tiefei, =
met bout gevoerde laars. Velpoare, to.,
:Wert 1. = pelterijen, bontwerk, pelswerk.
Venalen, V. = penaten: huisgoden.
= pendant:
Venbant' (spr.: pada), 1.
tegenstuk.
= stinger.
Ven'bel, in. it. f.

pergainenten.

"Pen'bellibehiegung, m.; :fittag, m. (od.
:fitiningung, m.;) :n0r, = slingerilbeweging; -ing; -uurwerk.
penibeln, fcbiv. (t.) = slingeren, schommelen.
1. = Pendsjab.
Penetrant' = penetrant: doordringend, scherp.
Pent'bel = penibel: lastig, netelig, pijnlijk.
I. $ennal', 1. —(eA —e = pennekoker; (stud.)
hok, gymnazium.
II. $ennal', nt. —e u. 43ettnig er =
gymnaziast. VennalWnin#, m. = gedonder:
tyrannie van oudere studenten tegenover de
43ennafer.
—, —it = kroeg].
Menne,
Penni'niftft = Penninisch.
Vennfblba'nien, 1. = Pennsylvania. 43ennfbi:
banter, m. — = Pennsylvanier. Penn:
Ntbainifc4 = Pennsylvaansch.
Venfee' (spr.: pasee), f. = pensee,
viooltje. penfeelfarbig) = penseekleurig,
donkerpaars.
43ettfion' (spr.: 'pa ..), iv. —, —en = pensioen, jaargeld; pensionaat, inrichting voor
opvoeding, kostschool; pensioen, kostgeld.
Venfioniir', —(eA —e = pensionair:
kostganger, kweekeling. *enitonat', f.
—e = pensionaat: kostschool. penfionie'ren,
fcblv. (b.)
pensioneeren. 41enjion4lanftalt,
• = pensionaat. *enfio2Wbererbtigung,
• = aanspraak op pensioen.
= pensioen II wet ;
Venfion#' II g ef
f. ; :faffe,
-fonds.
m.
=
pensionsprijs,
prijs van
*enfion4'Prei#,
kost en inwoning.
.. fa u. .. fen = taak,
13en'fum, f.
opgave, huiswerk.
Pentagon', 1. —(e0, --e = pentagoon: vijf—e = pentahoek. *entagramm', 1.
gram, drudenvoet
). 'Penta'meter,
= pentameter: vijfvoetig vers. l)ett:.
tateurb', n. —(e) = pentateuch: vijf boeken
Mozes.
*Perin', nt. —(e) = tufsteen.
(spr.: njeere), — = pepinière:
vakschool; ook: naam van de voorbereidingsschool van officieren van gezondheid in Berlijn.
—=
Vetrion, f .
Ve0'110, m.
peplum : prachtgewaad.
Ve'po, m. = kleine vent, kl. jongen.
IlePfin', 1. —(e0 = pepsine : maagsap.43e4rton,
= pepton; verteerde eiwitstof.
Per, 43riip. mit Ace. = per; p. kaffe = contant
betalen.
=
$ereberon' (spr.: persjerd),
percheron: Norrnandisch paard.
pereat! = pereat! weg met hem, sla hem
flood.
Perentto'rifc4 = peremtorisch : beslissend,
dwingend.
berennie'renb = perenneerend : overblij vend.
41erleft, f. —(eA —e; 13erfeflunt, f.
perfectum. perfeft' = perfekt, volto
maakt, degelijk. perfettil bel = perfectibel:
voor volmaking geschikt.
Perfib' = perfide : trouweloos, arglistig.
—, —en = perforatie: doorVerforationi,
boring. perforie'ren, fcbiv. (1.) = perforeeren:
doorboren.
$ergantent', f. —(e)i;, —e = perkament.
Pergament'artig = perkamentachtig. Ver:
gament'banb, nt. = perkamenten band, in
perkament gebonden boekdeel. pergamen':
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ten = perkamenten. 13erganten'ter, $er:
gantentInaMer, m. = perkamentbereider,
-maker. 13ergantent irofte, = perkamenten rol.
per4oreNe'rett, 1c4iv. (4.) = perhoresceeren:
wraken.
= peri: beschermgeest,
m,
-enFel.
= perigwum : naaste
nabijheid van de aarde bij een planeet. Vert:
4eltunt, = perihelium: naaste nabijheid van de zon bij een planeet.
= van Perikles.
443erifo spe, iv. —, = perikope: hoofdstuk
uit den bijbel om op Zon- en feestdagen voor
to lezen.
41erio'be, iv. —n = periode: kringloop,
tijdperk, volzin. I3erio'benbau, m. = zinsbouw. perio'bifit = periodisch, periodiek.
Veriobt3itiit', iv. — = periodiciteit: regelmatige terugkeer.
Veripatestifer, in. -4, — = peripateticus:
wandelaar, filozoof uit de school van Aristoteles.
eriPatelifit = peripatetisch.
—(e)n = peripetie: keerpunt.
4'eriPette',
VeriVberte',
—(e)n = omtrek, cirkelomtrek. = omtrekshoek. pertobericro = peripherisch: aan den
omtrek.
*er104raje, iv. —, —n = perifraze : omschrijving. peri41raltifc4 = perifrastisch:
omschrijvend.
Oeriftartifr# = peristaltisch: wormvormig.
lierift41 1, f. —(eA —e = peristyl: zuilengang
om een gebouw.
perkaal: Oostindisch
$er'fat, nt.
katoen.
Verruffion', —, = percussie : schok,
slag, beklopping (voor medisch onderzoek).
*ertuffion4'gehte4r, 1. = percussiegeweer.
— = (kleine drukletter) parel,
Vert,
parisienne. pert'artig = parelachtig, gepareld.
Verle, —, —n = parel (eig. en fig.); man
fort bie 43erfen nic4t bor bie Sate iverfen =
men moet zijn parels niet voor de zwijnen
werpen. perlen, 1c4iro. (4.) = parelen.
OerstettitOnfir4 = op parels gelijkend, parelvormig.
Verlenllbani, iv.; :fifrber, m.; =fifiterei,
= parellibank, -visscher; -visscherij.
*Wien Ilfrone,
:iiifte,
:mufcbet, =
parelil krans (-kroon); -kust; -mossel.
VertenilfMntutt, m.; :frimur, iv. = parellitooi,
-snoer.
Verlettitiderei, ix). = borduurwerk met parels.
Vertliirtnig = parelvormig. 43er1'aerfte,
:graupe, = parelgerst. perrgrau =
parelgrijs. Verriothn, f. = parelhoen. per':
lb* = parelachtig, gepareld. Verinturter,
Verrntutter, iv.=parelmoer.perintutlernparelmoeren. VerflArift,
zie 43ert.
permanent' = permanent: blijvend, aanblijvend. T3ertnanett3', iv. = permanentie:
duur.
..miff0, miffe; 90erntifflow, iv.
Vertnitr,
—, —en = permissie. Verntit', in.
=
permit: toelatingspas.
Verututation', —, —en = permutatie:
omzetting. perntutie'ren, ft4iv. (4.) = permuteeren: omzetten.
43ernantbu1'yo13, f. = pernambukhout, verfhoot.
—, —en = peroratie : openVeroration',

'Vett.

bare schoolrede. perarie'ren, fc0h).
peroreeren: redevoering houden.
VerPenbilei, U. m. -4, — = slinger, schietlood, loodlijn. perOettbifular' (od. . . tar') =
loodrecht.
Perintueit', OerPetuierlic0 = perpetueel:
voortdurend. 93erp6tuttut mobile, =
perpetuum mobile.
verpter = perplex: versteld, verlegen.
= perron.
13errans (spr.: ..rd), m.
41erriiefe, zie Wriirre.
= donkerblauw laken.
Ver4, m.
43erfettining, in. —, —en = persenning.
— = Pers. Veriferin, In. —,
Verler, m.
= Per—nen = Perzische. 41erlerfrieg,
zische oorlog. *Olen, f. = Perzie.
= perVerfiett'ne (spr.: zienne), iv. —,
sienne, jaloezie.
= persiflage:
—,
(.. aazje),
spot. perfiftle'ren, 14iv. (4.) = persifleeren.
= persico.
Ver'fifo, m.
Oer'fifr4 = Perzisch.
*erfon', —, —en = persoon, personage;
ic4 Jenne i4n ban 43. = ik ken hem van aanzien, van voorkomen; in (eigener) 43. = in
(eigen) persoon, persoonlijk; idj fiir meine 43. =
ik voor mij; eine 43. bon Stanbe = een persoon van aanzien; eine junge 43. = een jonge
—e = pervrouw; [rol]. 3.4erfonals,
soneel. *erfonal'arreft, m. = lijfsdwang.
43erfonarbefitreibung, = signalement.
$erfonalien, qm. = personalien: persoonlijke
omstandigheden. Verfonalitiit', —, —en =
personaliteit. Verfonal'Orononten, f. = persoonlijk voornaamwoord. Verfonal'union,
= persoonlijke unie.
41erfoltenbantOfer, m. = passagiersboot. Vey=
foltenfrage, = personenkwestie. *erfo':
nennante, in. = persoonsnaam. 13erfo'nen:
Voft, iv. = diligence. Verfoltenrernt, f. =
persoonlijk recht. Verfo'nenitanb, m. =
burgerlijke stand.
VerfainenlIberieto, m.; :tuagen, m. = personenll verkeer; -wagen.
Verfo'nentoeMfet, persoonsverwisseling,
nl. van den gramm. persoon. Verfo'nenog,
in. = personentrein.
13erfonifitation', —, —en = personificatie.
4ierfottifi3ie'ren, fc4iv. (4.) = personifieeren.
tierfiittlic0 = persoonlijk, in persoon. 4.13er:
f on'lidjett, in. —, —en = persoonlijkheid;
persoon, personage.
—e = verrekijker.
*erg:left-Lb', f.
fOetti'be, 111. —n = perspectief, vooruitzicht. perfpeitiltifd) = perspectivisch, uit
de verte gezien, verkort.
Perfuabie'ren, fctiv. (4.) = persuadeeren:
overreden.
Vertinen'Oen, 431. = toebehoor(en).
— = Peru(vi)aan. pent:
Illertta'ner,
a'nifrO = Peru(vi)aansch.
—, —n = pruik, kapsel.
$erficle,
fettntartyr, m. = pruikenmaker; er Mutt ivie
ein 43. = hij loopt als een kievit.
= kinabast, king. 13erubittitter,
ttle'rurinbe,
zie 43eruaner. Perubialtifit, zie beruanifc4.
in.
= goede, mooie kamer.]
M.
= peseta (een Sp. zilveren
—,
Vefela,
munt, ± 60 cent).
g3effinti4 intu4, nt. — = pessimisme. 13effi:
ntift', m. —en, —en pessimist. peffinti':
ftifd, = pessimistisch.
5 eft, tn. —, —en = pest, geesel; bad bid) bie
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43.! = loop naar de hel! peft'artig = pest- 3fct4t i bau, m. —(e)4, —ten = paalbouw,
achtig, vergiftigd, besmettelijk.
-woning. = brug op palen.
330'11 ar3t, m. ; .=bettle,
zftedelt,
= 43fa4Vbiirger, m. = [inwoner van een stall,
pestlidokter; -buil; -vlek.
die geen burgerrecht had], kleinsteedsch
'PefillOatteb, m.; f. =pestiladem,-huis. persoon, kruidenier.
f.
—=
13eftiten3', iv. —, —en = pestilentie, pest. paaltje. VfaiWborf, 1. = paaldorp.
4'eftifettOalifr4 = pestilentieel, verpest. fcbib. (b.) = met palen voorzien, afzetten,
palissadeeren, heien ; spietsen. [Vahl'grabett,
/*Irma = pestziek.
tpetaribe, iv.
—n = petarde: spring-, nt. = paalgracht, grensgracht]. Wfabligruttb,
klapbus.
= heigrond, paalwerk. VfOrtietfe, =
Vetent', in. —en, —en = petent: verzoeker.
palissadeering, paalheining. 41faOrbot3, 1. =
paalhout. AtaUraiufMel, in. = paalmossel.
"Peter, nt. = Peter, Pieter, Piet; bummer 43. =
domoor, stommeling.
VfaVrantine, iv. heiblok. 43fa1liroft,
m. = paalwerk, fundeering van heipalen.
ib. — = peterselie; fie laftiicrt, berfauft 43. = zij is een muurbloempje; bon ift Vf011uelbe,
= paalwilg (voor palissaMe 43. berbagert = hij zet een zuur gezicht; deeringen).
tPeterfilienfMierting, m. = tuinscheerling. *fejt' II tuerf, 1.; =toointuttg,
:louryt,
VeterMinfel, :tirdje, to.; zotennig, =
; :3attn, m. = paalil week (heiwerk); -woning; -wortel; -heining (palissadeering).
St.-Pietersileiland, -kerk; -penning.
Palts, [paleis]. 13falaer, m. --tj,
tPetition', —, —en = petitie: verzoekschrift. 13fal3,
betitionie'rett, fcbiu. (b.) = petitioneeren. — = Paltser. Vfat3'graf, m. = paltsgraaf.
*PetitionWrecbt, f. = recht van petitie.
ofat3 1 griiffir4 = paltsgrafelijk. 13fal3'graf:
= paltsgraafschap. ofargfit =
*etitlArift,
= petit, brevier (een soort fitaft,
kleine drukletter).
Paltsisch.
1.4etralfc0e4 itrabien = Petrelsch Arabie.
'Pfau)), f. —(e* q3fanber = pand, onderpand;
deel van een dijk, dat iemand verplicht is to
tPetrefair, nt. U. f. —(e* —(e)n = petrefact:
versteening. Vetrififation', --, —en = onderhouden; etin. bum 43. geben, feten = iets
petrificatie: versteening, verkalking. Oetrifi: als pand geven; id) fete meinen S of f aunt 43. =
ik verwed er mijn hoofd op; auf 43ftittber
Ale'ren, Wu. (f.) = versteenen, verkalken.
feiben = op pand leenen; (um) 43fiinber
We'trifinte,
= St.-Pieterskerk.
= pandverbeuren; ein 43. eintiifen =
= petroleum.
'Petroleum, f.
Vetro'leuntIlioMer, in.; :Jambe, iv. = petro- een pand lossen. lifattbs bar = geschikt als
leum iltoestel; -lamp.
onderpand. pfattb'bar = waarop beslag gelegd mag worden. Vanb'brief, m. = pandVetroteue, m. —(eA —e 11.
= petroleur.
brief, hypotheek. Ofiingbett, fcVn. (b.) = als
'Petroleule,
—,
= petroleuse.
pand nemen, beslag leggen op; einen
3.4etifitaft (spr.: Pet . ), 1. —(eA —e = lakstempel, cachet. betifitieren, fcbib. (b.) = (inegen einer Scbutb, 6.
= beslag leggen
op iems. meubels, inkomen e. d. ilfan'Der,
met een cachet stempelen, sluiten.
— = deurwaarder. Van'berfpiel,
[Intlen, fcbib. (b.) = trappen.]
m.
Petit° : in
= in petto: in voorraad, gereed, pandverbeuren, pandspel. Vanbigliinbiger,
op 't hart; bij voorbaat.
= hypothecair crediteur. $fattb'gut, f. =
(land)goed dat als hypotheek dient. Vantli;
= petunia.
tPetninie,
--,
Veil,
—e = Bruin, Beer. 13et i 3e, iv.
abet, m. = pand-, hypotheekhouder. 1.1fanb':
f. = pandjeshuis, lommerd. 43fanb':
—n
Beerin, Teef.
tief3en, 1*). (b.) = klikken, -verklappen, infiaber, m. = pand-, hypotheekhouder.
verraden; knijpen.
*fattblei4er, m. = pandbeleener. 13fanb'::
*Pf. = 43fennig.
object, = onderpand. 43fanbirec4t, f. =
pandrecht. pfanb'recOttir4 = hypothecair.
tPfab, nt. —e = pad. *fablinber,
*faittYfiteht, m. = bewijs van onderpand,
m. = padvinder. OfaVIO = onbegaanbaar,
ongebaand.
lommerdbriefje. 41f anblitufb,
= hypothecaire schuld. Vfattblieberi)elt, iv. = hy33farfe, m. —n, —n = priester, paap; leider
(bij de gilden); nachtzwaluw, paapje; (bij den potheekzekerheid. Vfatt'bung, —, —en =
beslaglegging, pandbeslag. $fanb'berfr§rei:
brouwer) tap.
'Vfaffettilbaum, in.; :bfititte (od. .:biftet), lv. = bung, iv. = pandbrief, hypotheek. Vfanbi:
papenll boom; -bloem (paardebloem).
bertrag, m. = pandcontract. pfattblueife =
'PfarfenlIfeinb, m.; :freunb, m., :gefrillttelfi, bijwijze van onderpand.
— = pannetje. 13fan'ne,
f.; :fiterOt, m. = papen- of priesterll vijand; VanniMen, f.
lv. —, —n pan (vaatwerk, kruitpan, ge-vriend; -gebroed(sel); -knecht (-slaaf).
= melisse, paardebloem. wrichtsholte); ber B=einb iburbe in bie q3f. ge=
tPfarfenfraut,
Vfaffentatein, = priesterlatijn. pfafif en: bauen = in de pan gehakt; er fiat etiti. auf
ntaftig = op priestermanier, paapsch. *far: ber 43f. = hij voert jets in zijn schild.
papenkap, -muts (eig. en
nettbedet, m. = deksel van een pan, (aan
fenntiitn, tv.
een geweer) pandeksel. Vfan'nenuteifter,
een snort vestingwerk); papenkop, zwaluwnt. = opzichter in een zoutkeet. tpfan'tten:
staart. 33fartettriiiire, tn. ; m. =
paardebloem. Varfenftraffe, lv. = papen- frOutieb, m. = pannensmid. Van'ttenftlef,
m. = steel van een pan. Vfiittlter, m.
straat (de weg langs den Rijn). *farfentunt
— = eigenaar van een zoutpan.
od. :Unfelt, 1.
= papendom. Vfarfenbolf,
= pape-, priestervolk. Vfafferet,43fiifferer, Vfannluclien, m. = pannekoek, oliekoek.
= paperij. ofaffifr# = paapsch, priester... 'PfaitnifuMenberg, m. = rijstebrijberg (in
't sprookje).
33fabt, nt. —(eA 43fiibre = paal, staak, stijl;
er fiat 6biifcben feinen bier q3fabten hij is ifareautt, f. = geestelijke waardigheid,
pastoors-, domineesbetrekking. Vfartbeatrt,
binnen zijn vier muren; ein 43. lot teif dj =
parochie, kerspel, diocees. Vfarr'borf,
een doors in 't vleesch: voortdurende marteling.
m.
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f. parochiedorp. Tifar're, —, =
kerspel, parochie, betrekking van een geestelijke; erft bie V., bane bie ):.itarre = eerst
't kooitje, dan de vogel. Vfarrei',
,
--en = kerspel, parochie, pastorie. pfarreit:
= parochiaal. Ofettren, fcblu. (h.) = tot
een parochie behooren. 43far'rer,
— = dominee, pastoor. Vfari rerin, —,
—nen = domineesvrouw, domineesche. 4*farr':
gebiiiir, tn. = parochierechten. 43farr'ne:
meinbe, = parochie(gemeente). Vfarr':
gettoffe, at. = parochiaan. 43fare1jau, f. =
pastorie.Vfaret)err, zie $farrer. 43farrifinb,
= parochie-,
f. = parochiaan. 4farri tirc4e,
dominees-,
kerspelkerk. 3.;farriftelle, lu.
pastopastoorsplaats. Vfarr'ivolntuttg,
rie, wooing van dominee of pastoor.
tau, nt. U. --en, —en (t,t. —e) pauw,
(ook een sterrebeeld aan den zuidelijken
hemel); er fpreiV, braftet fid) rvie ein V. =-hij pronkt als een pauw. ”au'r4en, f.
— = pauwtje.
=
=tab,
,feber,
Vau' enflautl e,
pauwe(n)lloog; -veer; -staart (uitgespreid).
pauwestaart.
Vfau'enfrttuan3, :friOveif,
lafaulafetn, nt. = pauwfazant. Vfatt'fifrit,
ru.= pauwvlieg,
In. = zeepauw.
waterjuffer.
pauw haan ;
`,Pfau' 4a0n, in. ; :Lynne,
-hen.
prachtanjelier.
Vattlattpe,
Vfaulteite,
= pauwduif.
$f unb. tOfb. St. = $f unb tertirtg.
Vfb.
= peper; be liegt ber
'3ferier, tn.
daar zit 'm de knoop; er fitt nun
tut $f.
im hij zit in de benauwdheid, in de
knijp; idj inoitte, bu Iniireft tun ber q3f. tviicOft =
ik wou, dat je op de Mookerhei sat.
:biletfle,
=firithe,
VfefferlIbaum,
(0(i. f .) = Pepedboom; -sans; -bus.
Vfeffergurfe, Iv. = augurkje. Vfetiferfortt,
f. = peperkorrel. Vierfertraut, f. = boonenkruid.
;
Vfefferilftti*tt, tn.; ,,filitter,
= peperlikoek; -koekbakker; -komijn.
43ferfertattb, f. = peperland; einert in 43f.
miinfd)ert =iern. naar de Mookerhei wenschen.
peperinunt. Ofeffern,
1.;feffermin'3e, 11).
fchiu. (f).) = peperen, kruiden; duur maken,
(eine 9iecitung) hoog maken; slaan, schieten,
gooien: er pfefferte notes bie SI)aben = hij
schoot onder de musschen. Vferfernuk =
peperbus.
pepernoot. tPferferronr,
= (iron.) handelaar.
Vierferfact,
[feib, 111.. = buis, hemd].
Vtafe,
VfelfA c —
—, pijp, fluit, buis; id) Witt nidit mut)
falter V. tatmen = naar zijn pijpen dansen;
feitte 5,43f. gebt att. = zijn geduld raakt op;
Iner int Nap: fits, hat put $feffen fdjneiben =
wie in 't riot zit, kan pijpjes snijden; er
Matt bie 43f. ein = hij haalt bakzeil, zingt
een toontje lager. Ofei'fett, ft. (f).) (pfeife;
pijpen, fluiten;
pfiff; I3fiffe; pfeife! gepfiffen)
er Pfeift atO (wt. auf) bon tettert 2och 't
loopt met hem op een Bind; id) pfeife bir
etine6 = ik zou je danken; id) pfef e auf bie
9ilalerei = ik moot niets van 't schilderen
= we sullen
liebben; jet inotten ivir einen
er eentje (een slokje nl.) nemen. *fei'fen:
= versiering aan een pijp.
tiefittag,
vfeocithedet, In. pij pedop. '43fefetterbe,
pijpaarde.
in.
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VfeilettlIfabritant, in.; :form, in.; :topf, III.
pijpen II fabrikant ; -vorm ; -kop.
mondstuk van een
Vfellenututtbitild, f.
fluit of van een pijp.
Veilenlignafte, in.; :riiunter, ni.; :ronr, f. =Pibellkwast, -koter,
(-peuter, -wroeter); -roer.
ilfeiLfenipitle, in. = punt, uiteinde van een
pijp. Vfeijettftief, pijpesteel. Verfett:
tvert, f. = pijpwerk (van een orgel).
= pijpestopper.
fettftopfer,
— = pijper, fluiter, speelVfeiler, in.
man, muzikant.
—e = pijl, schicht; (haar)pen.
feit, nt.
—
pijler, pilaar,
!pfet ter, lit.
stijl; (tusschen twee vensters) darn, penant.
= dam-, penantspiegel.
Ilfeilerfpieget,
pijler-, sullensteen, basalt.
1.;feilerftein,
penanttafel.
33feilertifc4, in.
*feit'fifM, m. = pijl-, naaldvisch. pfeit'fijr:
pijIkruid.
mitt pijlvormig. 43feittraut, f.
ofeiticrotteu
=
pijlsnel. VfeitlAufb
pijlschot. boogschutter.
frijivan3,
rrt.
=
pijlstaart
(een
soort
43feiti
van rog, van eend, van vlinder, van vogel).
:Wuxi,
Veit'llflAile,
=
-wortel.
1..;fetti nig, e = penning, duit; er
fiat feine c citutben auf $_jester unb V. be6ahtt =
tot den laatsten cent toe betaald; toesben
q3f. nicht et)rt, ill ben dater nicitt Inert = wie
't kleine niet eert, is 't groote niet weerd
= cents(= waard). 113fettltigattgabe,
— = duiuitgave. Vfen'ttigfuchfer, tn.
tendief. 43fen'ttiatittt, f. = stuiverskaars.
= stuiversmagazijn.
43fettittigutaga3in,
= kassier].
[Vfen'ttigineifter,
913ferti), —e = perk, omheinde plaats;
horde; most. oferlteit, fc4). (b.) = inperken,
omsluiten, opeendringen, samenpakken (in
een enge ruimte).
V orb, f
—e = paard, ros; er Tett fid)
auf tole$f. = hij is trotsch, pedant, verwaand; er fpannt bie $ferbe Witter ben Vageit
od. 6duntt ba,F, $f. beim ofttnan3e auf =pakt
de zaak verkeerd aan; er ift nom V. auf ben
e,fet getontaten = achteruitgegaan.
:arbeit,
Veribellatneife,
:arptei,
paardejl mier (groote m.); -werk; -iniddel.
lit.
:Dattngefenfetjaft, In.;
Vfer'bellbaim,
= paardelitram, -trammaatzbiittbiner,
schappij ; -temmer.
!PferibellboOne, in.; :Oren*, in.; :tiiirfte, Iv. .paardellboon, -vlieg (horzel); -borstel.
:bid),
: cifent011, In. =
Vferi bellbette,
paardelidek(en); -diet': -spoor.
; =Ink Ilt. =
:ftiege,
33feri bellftelf,
paardeli vleesch ; -vlieg ; -poet.
:ours, in.
Vertellfutter, f.;
paardelivoer; -tuig; -buikriem.
=
13fer'beilnattr, I.; :tianbet, tn.; Atiinbter,
paardelhaar; -handel; -koopman.
Vfer'bellnuf, nt.; =itt8e, in., :termer,
paardellhoef; -jood; -kenner.
Ver'beinertjt, tn. = stalknecht, palfrenier,
groom.
=
:trantneit,
Vferibelltopf, in.; :fraft,
paardeilkop; -kracht; -ziekte.
paardO:rib,
:fur, In.
Vfer'belltriPPe,
-kuur (= zware kuur).
Vferg befeine, in. = lijn, leireep.
Vferi belltiebnaber, in.; :ntiinne, In.; :matter,
it.; :mat*, in. = paardefliefbebber, -tuanen;
-t nak elaar ; -mark t.
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= kiem- of groeivermogen.
tattivitfeete,
ofer'bentafilg = als (van) een paard, voor
flatti3euitein, nt. = boom- of mossteen (die
een paard, paarde..., zwaar, ruw. Vers be=
indrukken van plantjes vertoont). Vflan'yn:
mitts, iv. = paardemelk. Vferibentitt3e,
tier, f. = plantdier, zoiiphiet.
wilde munt.
- = planter, pooter, plan= Vflattivr, in.
:natitr,
lafer'belIntift, in.; :nary,
tagebezitter, kolonist. 4pftan'3er4o13, f. =-•
_paarde mest ; -gek ; -natuur.
= pootiv.
=
renbaan,
hippodroom.
plant-,
poothout.
3iTatt3lartoffel,
Verbereintbatitt,
-e stek,
or.
Ver'berennen, f. = harddraverij, wedren, aardappel.
loot, pootplant. 43ffatt3Irinite, Iv. = bourncourse, race.
kweekerij, kweekschool. l3ftait3llant, in.
43feirbelifitivait3,
:fittuentinte, iv.; :ftall,
volkplanting, kolonie. [VflanOtabt, iv. =
in. = paardellstaart, -wed; -stal.
volkplanting,
kolonie.] Vitatt3iftort,
---= roskam.
Veribeftrienet,
= paardell- pootstok; moederkorf (bijenteelt). 44 init'3ung,
Veribeljtriinfe, to.; :tierteityr,
-, -en = aanplanting, kolonie, plantage.
wed; -verhuurder.
= stalwagen. Ver'be: [Vtait3'bott, f. = volkplanters.]
Ver'beitiagen,
- = pleister, kogelbekleeIntajter, f.
hierbfet, m. = wisselen van paarden.
Ver ' bellivie4mt, f.; :vitt, iv. = paardell- ding, cement, vloersteen, vloer, plaveisel,
straatsteen; q3ari ift ein teure, $f. = 't is
gehinnik; -fokkerij (stoeterij).
duur leven in Parijs; bc0 $f. treten = op
= dakbalk, nok.
Vfetle, iv. -,
straat rondslenteren; bu ivirft bein 43f. Erie=
4ifeti3en, zie p4eit.
= droogplaats (in zout- gen = je zult je straf wel krijgen; 3ivei Scbd=
Viefei,
ziederijen).
ben mit einem 43f. beifen = twee vliegen met
-(eA -e = gefluit, fluitje, roep; een klap slaan.
f.
- =
Vfiff,
pleistertje, moesje (voor mooi). Vflit'iterer,
list, kneep, slimmigheid, kunstje; slokje,
-= straatmaker. Vftaiftergelt., f.
glaasje; Stuffs unb $fiffe = listen en streken;
fie acbten fCjtt feinen 43f. = zij achten hem straatgeld. Vfterfterfaften, in. = pleisterkast,
-kist, lapzalver, knoeier. OffaItern, fcbiv. (b.) =geen zier.
soort eetbare pleisteren, bevloeren, plaveien, bestraten.
-e
33fifferting,
paddestoel, peperchampignon; reinen $f. = Viajterramme, iv. = straatstamper, juffer.
geen zier, geen sikkepit.
VitallerfMutierer, m. = dokter, knoeier.
Ofiffin = slim, leep, loos. 43fiffiafeit,
:treter, in. =
VlajterlIfetler, nt.; r.ftcht,
straatilmaker; -stee p ; -looper.
-en = slimmigheid, leepheid. Vfiffitu(4, in.
= pruim ; gebbrrte
=
-fe
-,
leeperd, slimmerd.
Vitait'tite,
avond vUOr pinksteren. gedroogde pruim.
Vfittaft'abenb,
m.;
= pinksterlibier Vfictuimettilbaum, in.; :tern, in.;
f.; :Mum,
(-vermaak); -bloem.
f. = pruimejlboom ; -pit; -koek (-taart);
Viintriten, q3t. = pinksteren; 6u 43f. auf bent -gelei.
Csjife = met Sint Juttemis (als de kalvers op oftau'utentueir4 = zoo zacht als een pruim.
't ijs dansen). Vfinajt'utontan,
- = verpleging, verzorging, be= pink- Vfte'ne,
stermaandag. Vingit'ocOfe, nt. = paaschos; vordering, beoefening; ein kinb in 43f. nefy
men = de zorg voor een kind op zich nemen;
gieluttt tole ein
= kolossaal opgedirkt.
bie $f. ber tg iffenfcbaften = beoefening der
*fittgit'llPrebigt, iv.; :role, iv.; :tan,
= pinksterllpreek; -roos wetenschappen. Vteigentitt, f. = kamer van
:tuoite, to.; =3eit,
voogdij, voogdijschap. Vle'fletiefobtetter
(pioenroos); -dag; -week; -tijd.
iv., zie 43firficb. 93firifici),
---(e)?,, pupil, aan iems. zorg toevertrouwde, verpleegde.
-e; Vfir'firb, iv. -, -en; Virjhte, iv.
= perzik; bet. 43f. = perzik en perzike- Vfteigellettern, C.;
f.; :mutter, to. =
pleegijouders; -kind; -moeder.
boom.
Vfir'fic4lItiaunt, tn.; :btiite, iv.; :bohite,
; Pftellelt, fd)h) . [it.: Pflon, gePtiogen] (0 . ) == perzikilboom, -bloesem; -bowl; -pit. verplegen, verzorgen, goed onderhouden, ple:fern,
gen, gewoon zijn; altertainlich mit Gen.: fie
= (fiibb.) bakker.]
IVWfter,
- = plantje. lIftate3e,
pffeate ber )l3lumen, jetzt: bie 181.; er tiftente
13ftiin3'Mett, f.
-, -n = plant; (Bert.) bait, ift eine nette
(alt.: pflog) au fagen = hij placht to zeggen;
13f. = raar beer, fijn persoontje. pflatt'3eit,
fo pffent',?, au geben = zoo gaat 't gewoonlijk;
fcf-nv. (b.) planten, zetten. pflan'vnartig = bie Uiffenfcbaften
= aankweeken, beoefeplantaardig.
nen; [fie tiffeciten (pffoaen) ber Nufte = zij
Vitan'3enljbeet, f. ; :flutter, Iv. = plantenil- namen rust; er pftegte (Pffog) NatW mit ibiten =
bed; -boter.
hij beraadslaagde met hen; eine?, Mittel
=
44. rtait'3enerbe, iv. = teelaarde. pitanVit: een ambt waarnemen; reunbfcbaft, Unman°
= vriendschap, omgang houden].
freffenti = plantenetend.
planten11- Vte'ller,
voogd, pleegvader,
4I 3flani3enlIgift, f. ; :rennet, in.
gif(t); -kenner.
verzorger, bestuurder; weldoener. $fte'geriu,
iv.
=
plantkunde.
--, -nen = verzorgster; kweekster.
I3ftatt'3enfentitni,
:loft, to. plantaardig Vfle'neffotllt, tn.; :to )ter,
Vtan'3enliiiirPer,
:pater, in. =
lichaam; pl. voedsel.
pleeg;Izoon; -dochter; -varier.
plantkunde. *Wan': Vien'ting, in. -(eA -e = verpleegde, pleegVtanivniunbe, Iv.
3enfeben, f. = plantenleven. Intani3eittetge, kind, pupil, kweekeling. 13ftegicroft, to. =
to. = plantkunde.
voogdij, voogdijschap; eine $f. erridjten =
Vtlan'3enlIrelM, f.; :raft, in.; 403, f. = een vereeniging oprichten ter verzorging of
plantenilrijk, -sap; -zout.
verpleging (van armen, zieken enz.).
Villan'yttljfammter,
; :famuitun ti, to. ; 43ftiMt,
-, -en = plicht; lay fteben itt
wig staan in den dienst des
:fiitire, iv. = platitenliverzainelaar; -verzabed Penife-0 ]3f.
ineling; -zuur.
in
keizers; einett in ((1b nub) )3f. nebmen

InfiGbtkittlia.
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dienst nemen; bad ift beine berbanunte s,43f.
(unb ecOutbigfeit) = dat is niet meer dan een
staaltje van je plicht. Vflidit ibeitran, in. -,--verphchte bijdrage. [Offirirten, fct)iv. (l.)
einem = onderdanig zijn, in dienst zijn van.]
Intirbt'erfiiitung, iv. = plichtsbetrachting.
Vffir4VegentPlar, = verplicht prezentexemplaar.
43flittinfiebot, f.;
= plichtligebod,
-gevoel.
pftirOt'gemiif; = plichtmatig. pitic4t'aetreu =
trouw aan zijn plicht, trouw, nauwgezet,
plichtschuldig. [PftirlYtia verplicht, afhankelijk, onderdanig.] Offirtt'utiif;ig, zie ).IfticOt=
gembi13. Officttifdiufbia = plichtschuldig,
-matig. VflicOrteit, u. 1. = wettig erfdeel,
kindsgedeelte, legitieme portie. offir4Vber,
fleffen = plichtvergeten. vffiittiberteiputn,
= plichtverzaking. offirbtlutbrig
in
strijd met den plicht.
tk;flutf, 10. —(e$, VIOde = (houten) pen, pin;
bent iverben Wit einen $f. Vorftecten = daar
zullen we een speldje voor steken; einen V.
6urtictftectett= door de vingers zien. Oftiiclen,
fc4M. (4.)
vastpennen.
Pftileten, laity . (4.) =plukken; (Seat, $eter,
fetie) uitplukken en schoonrnaken; mit ber
pftiictt man Tojen = mettertijd komt alles in
orde of als men maar tijd van leven heeft;
zie ook

',Pflug, in. —(e),6, $ftilge
ploeg (akkerploeg,
sneeuw- of slikploeg, een ploeg dijkwerkers).
VfluglOatten (0(1. :baum),
:beirrifet, Yu.;
f. ploeg boom; -diesel; -ijzer (kouter).
1c4h). (fj.) = ploegen; (bout ec4iff)
(de golven) klieven, doorplOegen; ber Wnfer
040 = schuurt langs den grond, sleept.
43flii'ger, - ploeger, landman,
-bouwer.
443flug' tjaupt, f.; :4103, f.; :ur4fe,
= ploegiihoofd, -hout; -os.
= ploeg li',Wing' II rat),
:friar,
qter3e,
rad; -schaar; -staart (of -steel).
— = poortje. Vforle,
f.
iv. —,
= poort, deur, mgang; bie (. w4e
= de (Verheven of
Cttomaitirctie)
Ottomaansche) Porte. *fiirt'ner, m.
=
portier, poortsluiter, wachter, cipier.
= post, stijl, paal.
Vfolten, in.
— = pootje; $f. Often =
lifiititen, T.
slaag krijgen op de vingertoppen (schoolstraf).
poot.
4.4ftrte, iv. —,
—n;
—(e$, —e; 44.;fricime,
lift-tent,
= priem, els, priem31frie gutett, in.
(kruid), brem; sMeifter V. = schoenmaker.
—e
Vrbpfe; tpfrolrfen,
33fro4lf, in.
in. - - = kurk, stop, prop, (voor kanonnen) laadprop; ent; einen ant V. riec4en
taffen = iem. met leege handen wegsturen;
be, ift fiir ben 43f. = niemendal waard; er
= hij is aan lager wal, zit
fist auf bent
op 't droge; einen auf ben $f. 14eit iem.
tot zwijgen brengen. pfro/rfen fdpv. (fj.) =
enten, oculeeren, kurken, proppen, stoppen;
stampvol.
ber eaat Mar gePfropft Volt
ofrortettoon = propvol, stampvol. 43froPt:.
= kurketrekker.
fen3ietier,
tOfriiOrting, nt. —(e) a, —e = geente boom.
ent-, oculeermes.
43frotiruteffer, In.
= entrijs, oculeertakje.
*fro/eras:4 ,
booinkweekerij. *WOW:,
13froOrfrijule,
ent-, oettleerspleet, insnuding.
Batt, tn.
prove, prebende:
—n
§pfriirtibe,

hellOt,

inkomen, stichting; pleats, verzorging in een
armenhuis; eine fette $f.
een vet baantje.
43friin'bentiefi1wr, in. = provenier.
bentymbet, Atuurber, in. = handel met
proven, simonie. tpfriinb'ner, tn. — =
iem. die een prove geniet, provenier, diakenhuismannetje.
nt. —(e)6, —e = poel, modderput.
nt. u. f. —(e$, —e = peluw, hoofdkussen, kussen.
Pfuirtir4t = vol poelen; modderig (ruikend).
4'fui! = foei!
f. —(e)t, —e = pond; (mit jeinent
43funbe hmc4ern) talent, schat; ein 4.3f. (terling = een pond sterling. ttlfunbigetufrijt,
1. = gewicht van een pond. [Pfiitt'big = van
een pond, gewichthoudend: pfiinbige Veit,
nige = 43fennige van 240 in een pond]. ofiniv,
Wife = bij 't pond.
4ifu'fr4eu, fc41-u. (4.) = knoeien, slecht werk
leveren, beunhazen ; einem ink ,anbivert pf. =
een anders ambacht onbevoegd uitoefenen,
onder iems. duiven schieten. §-pfuifrfjer,
— = knoeier, beunhaas. 13fu'ffterarbeit,
—, —en = knoeiwerk,
totuflPerei',
knoeierij. ou g fdierlictft
knoeierig.
Pfutfr4 = weg, voort, verdwenen.
vfiit'3e, iv. —, —n plas, peel; troebele
bron, verschaald bier. ofiivon vol plassen.
314iialen, V. = Phaeaken; lig. rijke, week
derig levende rnenschen.
= Phaeton (zoon v. d. ZonneViai eton,
god Helios); phaeton: licht open rijtuig.
330a s tang,
—, ..itgen = phalanks: (Macedonische) gesloten slagorde; vingerlid.
phanerogamen:
130aneroga'nten , 43t.
bloesemplanten.
14iinomen', f. —(e)a, --e = phenomeen.
pwinontenati = phenomenaal, hoogst wonderbaarlijk.
fantazie, verbeel---,
(e)it
V4antafici,
dingskracht, inbeelding, drogbeeld, droom(4.)
fantagezicht. Otjantafie'ren,
zeeren; ijlen.
fantasnia,
..men
VtiantiWnta, j.
schijn-, drogbeeld. *iyintanuiflorie', ,
—(e)it = fantasmagorie: schijntooverij, 't
kunstmatig voorstellen van schijn- of dregbeelden. 134antajr, in. --en, --en = fantast:
droomer, dweper. pbantallifab lantastisch:
wonderlijk, grillig. Vliantomi, f.
fantoom: schijn-, drogbeeld.
I. Vytircto,
= Pharao.
II. Vba'rao, 1., zie $4atv.
=farizeeer; huichelaar.
VtictrifiVer,
farizeeertioni.
lAttrifiVertunc,
farizeesch, huichelachtig.
Pbarifieffsi)
en =-- pharmaceut:
434artnaccut', in. —en,
artsenijkundige, student in de artsenijkunde.
pharmaceutika:
4Tharmaceuitit, Yu. —
artsenijkunde. obarinaceulifit
pharrnaceutisch. Iltiarntaiognofici, to. —
pharmakognozie: leer van de stoffen voor genees= pharmamiddelen. VtArmaiolonie,
kologie: leer van de geneesmiddelen. 'hurt=-- pharmakopee: artsenik
matopiVe, iv. —,
Vmrinacent.
boek. 434artnavut'
'44ticero, f. —(0 = faro, een kansspel.
pharos:
—
4.0yeruc4,
vuurtoren.
= faze: schijngestalte (van
Vtinje,
de mean), ontwikkelingsvorm, graad.
tenet: karbolzuur.
Vjenots , f.
27'
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—n = phiale: vlakke schaal
Vitale, Yu.
of schotel.
V)itatettr, in. —en, —en = philaleet: waarheidsvriend.
4444ilantlyrolY, in. en, — en = pliiianthroop:
menschenvriend. VOitantOropie l , to. —,
—(e)n = philanthropic. Viitanttgopin, f.
—e
philanthropium: opvoedingsinrichting naar Basedow's beginselen.
= philanthropinisme:
tfiroPinWntiO,
Basedow's opvoedingsstelsel. pliitaitOraf:
= philanthropisch.
S yitatelie', 10. — = philatelie: postzegelkunde. nt. —en, —en = philatelist: postzegelverzamelaar.
poitoarnt witifro
philharmonisch: muzieklievend.
= philhelleen:
nt. --n,
Griekenvriend.
13bili4tv, m. = Philip, Filips, Flip. Iltyitip':
pita, to. — d = philippica: heftige strafof strijdrede.
= Filippijnen.
VyitipPi'nen,
— = Filistijn; philister:
m.
ploert, niet-student, bekrompen mensch.
pbitiftert)aft,
=
ploertig. Voitiftrount, f. = ploertendom; ink $0. gOen = (na den studententijd)
het burgerlijke leven ingaan.
Vyitoton', in. —en, —en = filoloog: taal- en
letterkundige. *30t1ologle i , to. —, —(e)n =
filologie. plyi1o1oigifr4 = filologisch.
= Filomeel: nachVjittneta,
tegaal.
Vbilii i fe,
—u = ploertin.
nt. —en, —en = filozoof. Voitty:.
foptfra'fter, ut.
— = filozofaster: valscli
—e = filofilozoof. ViitofoPOenti, f.
zofeem: wijsgeerige leer. Vnitafoptiie,
—(e)n = filozofie. tit)itufoPt)ie'ren, fci)to.
(b.) =filozofeeren.01)itoftYPkife4 = filozofisch.
Vnitlron, f. tren ..tra = filtrurn:
liefdedrank.
43nimoje,
—
phimose:
vernauwing.
fool:
fleschje.
Wale, Is. —,
410tealna, f.
= flegma: koude gelijkmoedigheid. VOenittaititer,
—
flegmaticus, flegmatisch mensch. pnteguta'z
tifit
flegmatisch: hood gelijkmoedig, bedachtzaam.
vo'be,
= Phebe: maangodin. VIO'but$,
in. = Phoebus: zonnegod.
— = fonetica: leer van de
443lione i tif,
klankvorming. Vionetifer, = foneticus: die fonetica onderwijst, die fonetisch
wil spellen. pipttelifit = fonetisch, volgens
den klank.
43136ni'cien, f. = Phenicie.
in.
— =-Phenicier. 046n y cifro = Phenicisch.
434iYitig, —e = fenix: fabelachtige
vogel.
tc,,, zie V)i3nicien 2C.
fonograaf.
Vtionograptr, nt. —en, —en
= fonoliet: klinksteen.
Vnntolitty, nt,
— = fonologie: klankleer.
Vjonologie,
43tiot;p0at, f. —(e)6, —e= fosfaat.vw,poor,
nt. --(eA —e
fosfor.
iv.
= fosfurescentie. pnoOtnnW,iie'ren,
fttio. (O.) = fosforesceeren. PW'POuret-rtin
fosforachtig. Ontkvptiorbattin, pnotyptio=
fosforhoudend, fosforig. tpiw'pipor,
= fosforzuur.
Pure,

pideu.

lifiotoc4 elide',

= photochemie: leer van
de chemische werking van 't Licht. *30otogetti,
f. —(e) photogeen: lichtstof; kunstmatige
mineraalolie. Viotaarapty, in. —en, —en =
fotograaf. t44otogratinie, tn. --, —en
fotografie. ptnitograptjie'ren, fcOlu. (f).) =
fotografeeren. p hv otoara'04iCrt) = fotografisch. Viotograbiiire, to. = fotogravure. 431-ptottte'ter, f. (od. in.) —,
photometer: licht(sterkte)meter.431ototlVie,
—
phototypie: lichtdruk.
Voale, —n = fraze, zin, zinledige
spreekwijze, woordenkraam, looze uitspraak.
Pbralen0aft = opgeschroefd, winderig, hol.
Inrajenbetb, :martyr, = ijdele prater,
frazeur. Virageotogici, in. —, —(e)it =
frazeologie: leer van de eigenaardige spreekwijzen eener taal; verzameling van spreekwijzen.
V)renefie', to. — = frenezie: razernij, waanzin(nigheid). p4rette'tifM = frenetiek: waanzinnig, razend. Vgenotogie, iv. — =
frenologie : hersenleer, schedelleer.
Vyrtygien, f. Phrygie. vowgier,
— = Phrygier. lArtraifil) = Phrygisch.
— = phthisis: tering.
l31#10.'fiL
u...ren =phylloxera:
Viitiltotera, to. —,
druifluis.
= physharmonika:
VO/Oliarinanita, Yu. —
een piano6rgel.
ViOrilf, to. — = physika: natuurkunde.
PtAfitalifc0 = natuurkundig. Vtoyfiter, in.
— = physicus: natuurkundige.
:unterriMl,
zfituntie,
330nifitlIte4rer,
nt. = natuurkunde ilonderwijzer; -les; -onderwijs.
tiAtrfitu, nt.fief --=-districtsgeneesheer.
ntniognonv, —en, —en = physio(g)nom:
gelaatkundige.Vinfionitoutie, Is. —, —(e)n =
physio(g)nomie:gelaatsuitdrukking.
physio(g)nomika: gelaatto. —
kunde.
Vinfiotrati, in. —en, —en = phyziokraat:
aanhanger van 't phyziokratisch systeem.
= phyziokratie.
$bnfiofratie',
iiatraliff4e Ceti ftent phyziokratisch stelsel,
volgens 't welk de landbouw de eenige broil
van welvaart is.
Vinfiotoff, in. —en, —en = phyzioloog.
Vinfiologie, is. — = phyziologie. ptintiof= phyziologisch.
PlA i tifel) = phyzisch: lichamelijk, zinnelijk.
= pianino.
Vanilla, 1. — (?,),
in. —en, —en = pianist. plain t) = piano;
= piano.
zacht. Viano(forte), f.
nt.
= piaster (een muntstuk:
Ital. + f 2,30; Sp.
2,60).
piccolo: knoopenVic'cota,
jongetje , kleine kelner; kleine fluit.
= slabbetje.
*M i ttel, ot.
= pooien, drinken].
Witten, fItto. (b.) = pikken, bepikken, met
pik besmeren; kleven als pik.
= pik, houw, zie ook q3if I en 43ite.
*Mit
Viete, is. --, pik(houweel). Vietet,
in. = pik(houweel), metselaarshamer; knikker,
pukkel.
Vietelftiite, Is. = kleine fluit, piccolo. viclet,
ljaubc, = leeren helm (in 't Duitsche
Leger). Vietetnering, in. = pekelharing;
nar, grappenmaker.
spicleti3, zie 4Mcttec,'.
Pic i teit, fano. (0.)

pikken, slaan, happen.

$idettid.

tPicrciticf, 1.
6,
6 = picnic.
pirrfeitt, zie jiff eitt.
'4icliet4, L. pickles: scherp gekruide ingezie
maakte gruenten en vruchten.
$ictenicf.
= stuk,
--,
View (spr.: Riesse),
vertrek.
Viebefte (spr.: Ejee..), 1. —(e)6, ---e = pièclestal: voetstuk.
= Piemontees.
Vientontefe, nt. —it,
Piemonteesch.
piemontefifro
= piep; 1). macben = piep doen of
zeggen. piepen, icblo. (b.)
piepen; bet Stranfe ttiept = zucht zwakjes.
Vie4Yfjaint, m. = kalkuen; dingetje. vely,
math :beget, nt. = junge vogel; bet rote
(spott.) de Roode Adelaar (ridiethiogef
derorde). piely fen, zie
=
sukkelend, zwakjes.
= Piespurter.
Vietvporter,
Vieffe, zie $iece.
= pieteit: vroomheid, eerbiedig
Vietiir,
= pietisme: fijne
opzien. InetitYittiO,
vroomheid. Vietiff, nt. —en, —en = pietist.
= pietistisch.
Piiffintff'! = pief paf!
pigment: kleurstof.
f. —(e)6, —e
Vit, in. —(e)6, --e u. = pick, bergspits;
et bat einen $. auf micb = hij heeft een pik
op mij.
(in 't kaartspel)
II. VII, 1. --(6), —(6)
schoppen.
, —(e)n =
pifattr = pikant. Vifanterie',
pikanterie.
Picardier.
Vita-vibe, in. lc. hi. —it, —it
= Picardie.
Vitarbie',
f.; :tittbe, in. =schoppenilaas; -hoer.
Vile, —, —it = pick; lion bet $. auf
bienen = van ()rider op, van den laagsten rang
of dienen; eine $. auf einen Oben = een pik
op iem. hebben.
= pikee, piqué.
Vifee, 1.
=
$ifeitier', in. —(e)6, —e; tpilentriiner,
piekdrager, piekenier.
Vitetr, f.—(e)6, —e = piket: troepenafdeeling,
veldwacht, kaartspel.
piffelit = piekfijn, heel fijn, in de puntjes.
pitie'rett, fcbto. (1.) = pikeeren; fidj auf
= een eer in lets stellen; zich op lets
= gepikeerd.
laten voorstaan.

Virtoto,

$iftote.
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zie Vecoto.

= pikeur.
—e
VifiLit,
ViNen, $f. = Pikten.
Vitar', in. —.6, —en = pilaar.
Vitaifter, in. — = pilaster; muurpilaar.
Vita110, nt. = Pilatus; et fcbictte nticb bon
$ontitt6 au $. = hij stuurde me van Pontius
naar Pilatus, van 't hokje naar den muur.
een zeker gerecht.
Viten, V.
virner,
pelgrim. Vit'nerfabrt,
tr. = pelgrimstocht, bedevaart, pelgrimsreis.
een bedevaart, een
pitinent, icbt-o. (b.)
pelgrimsreis doen; trekkers, reizen. Vit'ner:
= bedevaart, bedevaartgangers,
fri)aft,
pelgrimage.
*ir g erlifta b, M. ; =thirfie, Ir. = pelgrims11staf; -tasch.
pelgrim.
Virgrint, in. —6, —e
4.4irte, —, pil; einem eine $. (in
fcbfucteit) geben = iem. een pil to slikken
geven; eine blase $. = een blauwe boon
= pille(geweerkogel). Vit i lenbreber,
draaier.

bode, stuurman.
nt.
en,
en
e6, - e = paddestoel, zwam; in
nt.
bie dine geben verloren gaan; auffcbief3en
trio ein $., troie bie $if3e = opkomen, nit
den grond komen als paddestoelen. pit'Air4t,
pir3i0 = paddestoelachtig, vol paddestoelen.
pirnent:
e
Vintent i , nt. u. f. --(e)6,
jamakapeper.
Pitn'petiq = klagend, teer, zwakjes.
fcbto. (b.) = klagen, kreunen, zwak zijn.
VintVerneil, nt. --(e)6, —e, zie $inttiineffe.
= pimpernoot, pistache.
Vint'peritufb
pimpernel.
---,
Vimpinate,
= pinakotheek:
Vinafottyt', to. --,
schilderijenkabinet.
--, —it = pinas(se): een licht
Vinaffe,
schip, groote sloop.
It-mom' (spr.: peisitee), f.
piecenez: lorgnet.

Vinibar,

Pindarisch.

Viwnnin,

= Pindarus.

--(e)6, --e = pinguin: vetgans.

= ptjnboom.
Viltic, to. --,
4iin'feln, fcbtr. (b.) = piepie doen.
nnlett, icbtr. (b.) = pink-pink reopen, slaan.
= pin, pen.
*itt'ne, hi. --,
Vin'itter, in. —6, — = soort kleine Engelsche
speurhond, smoushondje.
= penseel, graveursborstel,
Vittifet, nt. —6,
haarboschje, pluimpje; onnoozele hals, sill.
geschilder, geklad,
Vittfetei', ht. --, —en
knoeierij; onnoozelheid, domheid.
= penseelvormig. pinjelbaft =
sullig , suklielachtig , onnoozel. 4iin'fcln,
fcbtr. (b.) penseelen, bestrijken, kladschilderen; sukkelig, onnouzel deco; [kiagen,
zuchten].
penseel steel ;
M.
nt.;
-streek.
= pint; (fcbtrei3.) kroeg,
—,
Igni te,
herberg.
e = pionier, genieViouter', in. —(e)6,
soldaat, schansgraver; baanbreker.
=
pijp;
bee ift mit . —
tr.
I. [3..viln,
dat is mij geen tier waard, precies 'tzelfde.
--, —it = pijp, een zekere mast
vi'pe,
voor vloeistoffen, een win- en olievat.
—, —it = pipet: zuigbuis, steek91.li4etrte,
bevel.
ViVin', in. = Pepijn.
nt. —e6 = pip.
zie $ifee.
zie

Viqueur i ,

Virat', in. —en, --en = piraat: zeeroover.
in. = Piraeus.
= prauw, kano.
—,
Viva*,
Virot', in. —(e)6, —e St. —6 = pirol, wielewaal, goudlijster.
Viroueti te (spr.: ..roe..), —, —it = pirouette: bokkesprong, draaisprong. pirottettict,
ten, fcbtr. (b.) = pirouetteeren.
zie ll3irfctj lc.

(0.) = plagen, kwellen, treitereti.
pi'facien,
bewoner van Pisa.
—
Vifai ner, in.
Vijang, in. —6, --6 = pisang, banaan.

Vifetunt, in. = pisebonw (pise = stampaarde).
PilPent, (c(du. (f).) = fluisteren.
(h.) =
= pis. Pirfen,
13iffe, to.
f.
pissen. 13iffait" (spr.:
—6 = urinoir.
pistache, pistacheboom.
--,
ViftaWie,
1. —(e)6, —e = stamper (in bloemen).
--, It=
—(e)6, --en; Vitivic,

$iftolenbsteit.
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pistool (wapen en munt); bah ift lute an6 ber
s-13iftole ge1cOorren = dat is vlug of dat ziet er
keurig netjes uit; RIO auf $iftolen 1cOtagen =
up 't pistool duelleeren. Wftolettbnett, 1. =
duel op pistolen.
:itatfter, to. u. in.; :Mod,
oriff,
pistool greep; -holster (of -koker), -kogel.
Viftolett taut, in.; .-4Auff, in. = pistoolilloop;
-schot.
Viftotti (spr.: T. —6, —6= piston : stamper
(voor 't kanon), zundstiftje (aan 't geweer),
klepje (aan blaasinstrumenten), ook wel: cornet
ft piston.
PittA'naf; = kletsnat.
Pittoree' = pittoresk : schilderachtig.
1J-133ita'ta = pizzicato.
= placet: toestemming,
Wa'eet, f. --(b),
guedkeuring, bekrachtiging.
(f).) = plaatsen, aanstellen,
ptacie'rett,
beleggen.
icOtr. (O.) = plagen, kwellen; platslaan, pletten; fic4 zich aftobben.
Wacler, in. —6, — = plager, twistzoeker,
vitter. Wettferei', —, —en = plagerij,
kwelling, verdrietelijkheid. inclern, ic4tn.
(ii.) = ongelijk afschieten.
pleiten.
rcOtro. (4.)
Wafottb' (spr.: .16), in. —6, —6 -= plafond.
Vta'fle, —n = plaag, bezoeking, kwelling, moeite. Via'neneljt, in. = plaaggeest.
pla'Rett, lath). (O.) = plagen, teisteren, kwellen, hinderen, lastig vallen.
= plag, gras-, heidezode.
Wagige,
—,
Vtania sritO, rii =plagiator: letterdief. Wantat', 1. —(e)t, — = plagiaat: letterdieverij. Wagialor, nt. —6, —en = plagiator.
Wail) (spr.: pleed),
n. r. —6,
= plaid.
faibie'ren, zie lotabieren.
(spr.:
pleedivajee), 1. —,6, —6 = pleidooi.
—e plakaat, aanplakbiljet.
Viatat', I.
= aanplakzuil.
`Watat'fiinte,
Warefte, = plaat, reliefplaat.
platie'ren, fcbtu. (b.) = plakeeren: vergulden,
verzilveren.
[Matt = effen, duidelijk.] Van, —(e),6,
Vane = vlakte, ruim veld, strijdperk, krijt,
dansplaats, ontwerp, schets, plattegrond, plan;
auf bent V. rein = bereid, bij de hand zijn;
trait ettr. auf bent 41. erfdjeinen voor den
dag komen; einen 431. farren = een plan opvatten.
Vta'ne,
—, —it = dekzeil, wagenkleed,
huif.
—n = vlakte.
Wa'ne, tr.
Waltemaiter, = plannenmaker. pla'nett,
fd)tv. (4.) = [vlak, effen maken]; zinnen op,
ontwerpen, smeden, heoogen, (ben Naubrii=
peln) zweven, staan.
1.;tanet', nt. —en, —en = planeet. piatteta'.:
= planetarisch: ronddwalend. Vatic,
ta'riunt, r. —(6), .. rien = planetarium.
Wanelett II bent,
:(111I0Pc, 11,. ;
f.;
taut, nt. = planeet baan; -groep; -jaar; -loop.
Wanclen meffer, in.; :ftattb, nt. ; jtiftent,
planetenilmeter; -stand; -stelsel.
Ptan'aemiif; = planmatig.
plattie'rett, Tcbir. (4.) = glad, effen maken,
planeeren; lijmen.
Wanintoü', m. —en, —en = planispheer:
wereldkaart. Vanimetrie', tv. — = planimetrie. ptattimetrifrit = planimetrisch.
kadaster.
Wanlantnter,

Viitter.

—,
= plank, deel, scheeps`Wattle,
ribbe, -plank, houten heining, schutting.
to. —, --en = schermutseling,
voorposten-, tirailleursgevecht. iinletn,
icbto. (b.) = schermutselen, tirailleeren.
anlett, fcbir. (b.) = met planken beschieten.
' Ginner, m. —,6, — = tirailleur.
W
fattlo = ordeloos, onoverlegd, in 't honderd.
— = ongeregeldheid, stelWatetofigfeit,
selloosheid.
= plan-, stelselmatig,
methodisch.
(1.) = plassen, ploeteren.
Piattjeljett,
—
Wattfrberei',
geplas, geploeter.
Wattta'qe (spr.: ...tetazje), to.
—n
plantage.
PlattOrlyett,
(4.), zie litanicben.
= huifwagen.
Wattly agett,
Wan'3eirlittett, Bite. (O.) = ontwerpen, traceeren.
Wapperei', tr. —, —en = gebabbel, gesnap,
gewauwel. plap'perttaft = babbelziek. Wap t
-peritafn,o.—=belchtigd
Wap'pertateitt, 1. = getater (van kleine
kinderen). tap'perlotte, W.; :want, 1. =
babbelkous. WW1) ern, Tcbni. (b.) = babbelen,
snappen, keuvelen. Wap'Pertaf*,
=babbelkous.
ptiir'rett, 1c4tr. (4.) = blerren; schreeuwen,
huilen, brullen.
—(e)6 = ple(i)zier, vermaak; jebe6
Vtiffier',
Zierc4en Oat rein = ieder zijit meug;
iedere gek heeft zijn gebrek. tafierifirf) =
amuzant, vermakelijk.
VicWitta, r. —(6) = plasma: bloedwater; soort
chalcedoon.
Var itit, — = plastiek : boetseer-. beeldhouwkunst. Plajtifc14 = plastisch: aanschouwelijk, duidelijk uitkomend.
1. v. nt. —6, —6 =-Waitron' (spr.:
borststuk, steekblad.
vtatrett e,
—n = plataan.
Wateau' (spr.: —too), 1. —(6),
= plateau:
hoogvlakte; prezenteerblad.
Watitr, 1. —(e)6; 33talitta, 1. —6
platina.
Ptatittltaltig = platinahoudend.
Walo(n), m. = Plato. Wato'ttifer nt. —6,
— = Platonisch wijsgeer. otattritifr4 Platonisch.
ptatiA = plas! pats! klets! pint'f iten, idnr.
(4.); ber Negen pfatfttt = klettert ; plassen, plat
neervallen. pliit'frtjett, icOtr. (O.) = plat drukken en = platf*n. iiit'frijern, re4n). (0.) =
kletteren, kabbelen, plassen, ploeteren.
Platt = (bon Steinett,
Za(4, tt13,
tar e, S.Oractie) vlak, plat, gemeen, onbeschaafd, [ronduit, rondweg, vol, klaar]; p.
bet bem alinb = vlak voor den wind; it tear
pans pi. = geheel verbouwereerd.
1.
strijkplank. Wiiterten 1.
—6, -plaatje. Watt'betttfrf), r. = PlatDuitsch. Vinti te, —, = plat vlak,
vlakte, plateau, plaat (van steen of metaal),
groote tegel ; blad (van een tafel), (zand)plaat,
(platte) schotel, prezenteerblad, kale krum,
tonsuur, kale plek (in 't laken, op den vloer
e. d.). Vtatt'eife, tr. —, —It= pladijs, platvisch.
strijkijzer. iplatiten,
1.
(b.) = plat maken, afplatten; met tegels beleggen ; overtrekken met zilver- of goudblad
ptattieren.]
1c4tr. (O.) = pletten,
afplatten, plat slaan; (linnen) strijken.
stereotyp-afdruk.
Wat'totatqug,
— = striker, perser, pletter.
Watler, in.

platterbittO.
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Pfntterbitt0'
volstrekt, ten eenenmale, Vettrott,
tren oil... tra =plektrum;
conduit, rondweg.
citherpen.
VICit i teritt,
—n = lompe sabel, kaasmes;
—, —nen ; Viitt'fratt = totentlie,
strijkster.
slappe drank, nat.
Vottlfifit, nt.; :form, tn.; :fug, nt. = Venar'llfitamtg, to.; r.berfantmlitng, In. =
platlivisch, -form; -voet.
voile of vereenigde zitting; v. vergadering.
ptattliiffin = platvoetig, met platvoeten.
Vestutm, 1. = plenum: voltallige
Vattlielt, —, —en = platheid, afplat- vergadering.
tmg, alledaagschheid, onbeschaafdheid
.. men = pleonasme.
VieomO'mit, tn.
but, in. = plathoef (hoef en paard). plat=
pleonastisch.
leuttajtift4
tie'rett, fcbtu. (tj.) = platteeren: met zilver- of
— = plethora: volbloedigheid.
fetijo'ra,
goudblad overtrekken; opsieren, opsmukken; ViettrilW, in. — = pleuritis, pleuris: borst3tattierte ntrilftung = geveinsde, valsche vliesontsteking.
verontwaardiging. Viattiropf, m. = plat- [Ptieltent, ichro. (fj.) = cementen].
hoofd, domkop.
—n = flensje.
Vtinje, to.
Vattitnettage (spr.: naarie) —n = Vin'tfte,
—n = plint.
platmenage: tafelstel voor kruiden, olie, Viffeeltreifett, m. = plisseestrook.
azijn enz.
= plombe, tandvulling.
—,
Vontlie,
= pletmachine.
Viitt'utafititte,
plontbie'ren, fcbru. (tj.) = plombeeren.
MOW,
= pletterij.
—n = voorn.
tv.
= platte neus, platneus.
Viattltafe,
plotseling, eensklaps; vlug.
— = harnasplatenmaker;
Viatt'ner,
— = 't plotselinge.
firtfett,
blikslager. Vtatt'rofe, = muurpeper. Viu'ber4ofe, Ie. = pofbroek.
Vtattltick m. = platte steek. Vintt'31egei, Viuntectu' (spr.: plumoo), f.
= donnt. = vlakke, platte dakpan.
zen dekbed.
Viatf, in. —et, $14e plaats: plein, stad, Pinittl) = plomp, onbehouwen, onbeholpen,
vesting, zit- of staanplaats, rang, ambt, be- lomp, prof.
trekking, ruimte; plat gebak, via, plant; laftint'pe, in. —, = plomp (plant); ook:
biefet Qort ift bier nidjt ant $t. = niet op $umpe. Ofttitt'Pett, fcbir. (1.) = plompen,
zijn plaats, niet gepast; einen an ben rid),
sjokken. vittinwocit, tn. —, —en = plomp-,
tigen M. ftetten = iem. op zijn plaats zetten;
plomp! plof!
lompheid. plump !
nebmen Cie M. = neem plaats, ga zitten; Vitinttrfatf, in. = geknoopte zakdoek; lomp,
$I4e befteften, betegen, referbieren = plaats onbehouwen mensch. ofttittpifett,
(fj.)
bespreken; [einer Oitte
geben
aanhoo- plompen, ploffen.
= plumpudding.
ren, toelaten ; biefe 9,iteinung [jet $1. gegriffen = Vittittintbbing,
heeft zich gevestigdi,
= rommel, prullen; rombe! = ruimte! `,Of-miller,
f. —t, — = plaatsje, tabletje, mel-. prulleboel.
flikje, pastille.
— = plunderaar.
Viin'berer,
otativn, fcbin. (f.) = plassen, knappen, kra- Vun'berilfantuter,
=fram, = rommelilken, springers, knetteren, knellen, Happen,
kamer; -boel (of -zoo).
openspringen, barsten, bersten; et regnet ofiitt'bern, fchIro. (h.) = plunderen.
—, --en = plundering. Viiitibe:
baf e6 itat = dat 't giet.
rung,
= plunderzucht.
Vtatr lifenntitiL tu.; :fommattbant, ;
ruttgOttitt,
=major, 01. = plaatslikennis; -kommandant; Vu'rett, 33ittrati m.
--e = pluralis:
-majoor.
= meermeervoud. Vit'ratenbung,
= losse patroon.
voudsuitgang. Vittratetan'tunt, f.
Vtatl'patrotte,
Mutant = pluraletantum: alleen in 't meerregett, nt. = plas-, stortregen.
= locale wissel, plaats- voud gebruikt woord.
VatOverfifet,
,'btu plus. 43110, 1. — = plus: overschot.
wissel.
!43110'betrag, he. = overschot, saldo.
Vtauberei', —, —en = kouterij, onderhoud,
causerie, praatje, babbelarij. Vatt'berer,
m. —et, —e = pluche, pluis.
artig = pluche-achtig.
in. --t = babbelaar, Prater, causeur.
= saldo , overschot.
pfattiberitaft = babbelachtig. Vfau'berimf= VitO'biffernt3,
= babbelachtigheid.
biltatt3, = meerdere afstand. VIO'IttaMer,
tigfeit,
= gewetenloos speculant. IMIOntacfterei',
—, --nett = babbelaarster.
brerin,
babbelen, praten, kouten.
— = speculatie. 13110'guamperfeft(uttt),
bent, fcbin. (b.)
h
ltatrberftiiinten, = babbeloekje,
boudoir. 1. = plusqua,mperfect: voltooid verl. tijd.
Vtau'berlIftilubiten,
=tafc0e , to. = babbel li- VittitariV, m. = Plutarchus.
= plutocratie: gelduurtje; -kous.
VItttofratie, to.
heerschappij.
ptanliten, fcbro. (b.) = babbelen.
plattfi'bet = plausibel: aannemelijk.
Pfuto iniftt = plutonisch: vulkanisch.
..ate(6)
titattA! = plof! born! smak!
pluviale: greet
Vittbia't(e), 1.
misgewaad.
Vtattiae, Iv. = long; hie $I. juctt jinn = hij
wordt kwaad.
,. 9)1. = Per sfftenat.
pitut'3ett, fcbln. (f.) = vallen , smakken, ploffen. P. M. = pro memoria.
Vebeler, —t, — = plebejer. Vietieler= p. m. = per mille.
ftato, nt.; ztunt, f. = plebejerstand; -dom. Pma. = II3rima=acchjet.
Viteuntaitif, In. — = pneumatika: leer van
Ofebelifd) = plebejisch. Viebi&iti,
de heweging der lucht; luchtband. Ottettince,.
--e = plebisciet: volksbetifrb = pneumatisch. ILInettmottiei, — =
sluit. 43feb, to. — = plebs.
longontsteking.
—n = bankroet, faljiet.
= Po.
= Plejaden: de 7 dochters 4.140,
Velit'bett,
= gepeupel, plebs, janhagel,
van Atlas en Pleione; 't zevengesternte.
Vallet, in.
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gemeen. lhitiefei', iv. —, —en = grofheid, Voiltiritte, ib. = poolshoogte.
gemeenheid. pii'lletbaft, :ntiif;itt = grof, 4Vol1ice (spr.: poliesse), iu. —, —it = polis.
gemeen, plat, laag. Vivbellterrfrliaft, iv. = Voticitterto, in. = Polichinel.
heerschappij van 't gemeen. laiiibelfprarpe, *olier', in. —(e), —e = meesterknecht,
werkbaas (bij timmerlui en metselaars).
tu. = lage volkstaal, straattaal.
1Goartmett, f. = bord voor 't blufspel.
13olier'eifen, j. = braineerstaal. tlDtie'rett,
t.to'Men, fcbtv. (b.) = kloppen, slaan, (erts) fdiir. (b.) = bruineeren, polijsten, beschaven.
stampen, [trotseeren, pralen, drukken, pla- *olie'rer, nt. ----, — = bruineerder, polijster.
gen]; an bie Ziir 13. = aan (op) de deur 43olierlfette, tn.; :yammer, m.; :jtalit, tn. =
kloppen; ba, ,jerk 13ocbt = klopt onrustig of bruineerlivij1; -hamer; -staal.
onstuimig; auf etto. ,1). = op lets pochen; 33olie trtincl, b:). — = bruineering, polijsting.
(int Sloiete) id; 13ocbe --= ik speel. *D i dier, in. 90ollifiniti, iv. —, — en = polikliniek.
----, — = pocher; ertsstamper.
43olin, iv. —, —nen = Poolsche.
'4orly114ammer, tn.; :ntiittle, tu. (od. :Wert, Votifan'ber, zie $afifaltber.
f.) = stamplihamer; -molen.
33olitir, to. — = politiek. $ollitifer, tn. - ,,f,,
— = politicos. poti'tifrii = politiek, staatVoOfpiel, f. = blufspel.
lbni fe, tv. —, —n = pok, puist. puclenartin = kundig. politifie'ren, fcbto. (ti.) = politizeepokachtig.
ren, tinnegieten.
Voclenilfieber, f.; :Oft, f.; zintPfunn, to. = Volitur', iv. —, —en = politoer, vernis, gladheld, glans, welgemanierdheid.
pokijkoorts, -gift; -inenting.
poclenfrant = aan de pokken lijdend; her Votivii, iv. — = politie; auf hie $. aeben - -,---naar de politie, near 't bureau gaan.
$odenfrante = de poklijder.
VoclettilfrattfOeit, tu.; ,ttarbe, tr. = poi+ Volivi'llanent, tn.; :amt, f.; =auffiMt, iv.;
ziekte (pokken); -put (of -deal).
:beantter, m. =politiellagent; -bureau; -toepoci fettnarbia_ = pokdalig, door de pokken zicht; -agent.
geschenden. 130trbot3, . = pokhout.
I3oti3ei'betirbc, ti). :-_-- politie.
Voliagra, f. — =podagra,: voetjicht, pootje. Volivilbureau, f.; zbiener, in. = politiellbureau; -agent.
*obi-tariff, in. —en, —en = podagrist.
Vobeftre, nt. —(b), -- = (Ital.) burgemeester. 913olivi'bireftor, in. -,--- hoofdcommissaris van
politie.
'Oo'beg, in. —(W, —e = achterste.
*o'bium, f. --W, $obien = podium. Votivilgerirljt, I.; :infPeftor, in.; ;him
VOCrie, f. —(e),e.,, —e = poeem: gedicht. miffar, in. = politielgerecht, -inspecteur;
Voefie, in. —, —(e)n = poezie. poefie'W =_- -commissaris.
poezieloos, prozalsch, alledaagsch. *oet', in. polivillit = van de politie, politie ...; auf
—en, —en = poeet. tpoetrefter, nt. ----, — = Potigiticbent eene = bij politiemaatreget.
poetaster: pruldichter. 43Deitif, tb. —, —en = Poli3eilirrierfei0 = van wege de politie.
poetica. Poe'tifri) = poetisch.
*oll3eVntinifter, in. = minister van politie.
[Von'ge, to. —, —n = pad, kikker]. Voli3eVortntung, tu. = politiereglement.
Voint' (spr.: pwer0, in. —b, — = punt, Voli3etpriifibent, nt. = directeur van 't
oog. *oini te (spr.: plumte), 113. -, —n = departement van politie, prefect van politie.
pointe: hoofdpunt. pointie'rett, fcbib. (1).) =
*oli3eirrittter, m.=politierechter.lkilivii:
pointeeren: punteeren, (in 't spel) zetten, ivion, nt. = politiespion, speurhond van de
wagen; stippelen.
politie. *oti3eis f arty, iv. = politiezaak.
*lord', m. —(e)t, —e = bokaal, beker.
Volivi'fergeant, m. = onder-inspecteur van
Ilij let, m. —t, — = pekel.
politie. $0113ellitlibe, ir. = politiekamer.
linilellifat j.; ,fleilr4, f.; :ering, m. =
43o1-13erftuttbe, Iv. = politie-, sluitingsuur.
pekelli vat ; -vleesch ; -haring.
1.1o1i3e-rbergeben, f. = overtreding van een
politieverordening.
pOlein, fcbro. (0.) = pekelen, inpekelen.
potulie'ren, fcbiti. (b.) = poculeeren: lustig llotivilberorbnuna, in.; :1-Inutc, to. =
drinken.
politie 11 verordenin g ; -wacht.
1. Il.01, m. —(e)?,, —e = pool.
Volivitbertualtunq, to. = politie. 4430113cr
IL VIA in. —,?.,; 'Vole, iv. — = haar van 't tuefett, f. = politiewezen. potiAelluibrig =
fluweel.
strijdig met politiebepalingen, tegen de
*and', in. —en, —en = Pool. *otatfei i , to. politie. *0113ift, in. —en, —en = agent van
— = Polen.
politie, politiedienaar.
Votarliiir, in. = ijsbeer.
,
Volt, nt. (e), —e = troep. *zeta, Iv.
Volartfation', tu. —, —en = polarizatie. — = polka.
putarifie'rett, fobib. (b.) = polarizeeren. [pollen, fcro. (1).) = pulken].
Vollett, in. --," = pollen: stuifmeel.
Volaritatr, iv. — = polariteit.
Voiar'ilfrei4, in.; =iiinber, V.; :nteer, f.; VolUnte4f, f. = middelsoort meel.
,ftern, in.=poollicirkel; -landen; -zee; -ster. polltife4 = Poolsch; eine poinifcbe Virtfcbaft =
Vorber, in. —t, — = polder.
een huishouden van Jan Steen; een Poolsche
n =Pool.
landdag ;
lkt' le , nt. —n,-pelt be . iiber (M ='t gaat daar
*Did', in. u. f. —(e)e, = vlooienkruid.
slordig toe. VotottiVfe , Polonctife s, hi. --,
33o1etttarr4', nt. —ett, --en = polemarch: —it = polonaise.
veldheer. *Diller, f. —t, — = kussen, draagkussen,
Ihitelnif, itl. —, —en= polemiek: strijdkunst, matras, peluw, peel. holster, bulster. *or,
pennestrijd. 1:kote'miter, in. --?,4, — = pole- fterer, zie $olfterinacber. *orfter4aare,
micus. pole'tnifit = polemisch: twist .... $1. = vulsel, paardehaar. *afterittadjer,
Polentifie'ren, febto. (b.) = polemizeeren.
i in. = stoffeerder, matrassenmaker. taotiftern,
4.30fett, f. = Polen; noctj ift $. niib berforen = ; idnu. (b.) = met kussens voorzien, bekleeden,
nog is er hoop.
' opvullen, capitonneeren. 43ollterftuttl, in. =
Voten'to, iv. --,
,: = polenta : een malspap. 1 kussenstoel, bekleede stoel. Vol'fterung, Iro,
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='t stoppett, vulling, bekleeding, capitonDeering.
43131'terabettb, = vroolijke feestavond voor
d'on bruiloftsdag, polteravond. VoUtcrer, nt.
-6 -- = bulderaar, levenmaker. Vtititergeift,
in. = woetgeest, klopgeest, bulderspook.
Vorterfainnter, =-- rommelkamer. rut':
tern, IAin. (1).) = leven of spektakel maken, rommelen, ratelen, tieren, bulderen,
razen.
pottArant'= polychroom: veelkleurig. Vat):
itrontie', - = polychromie: beschildering
van beeldwerken.
= polyeder: veqvlak.
*oltjeiber, f.
Vottmantle', iv. - = polygamie : veelwijverij.
-n, -n =polyglotte: veelVoltjatofte,
= Polytalig boek. VotOotatitenbibet,
glotbijbel. tpottmon', f. -(e)6, -e = polygoon:
veelhoek. Vottiaratify,
-en, -en =
polygraaf: veelschrijver.
in. -6,
.. Wren = polyhistor: veelweter. 41,31040mi:
nia, 43nitpn'itia, = Polyhymnia: maze
van den zang. tiottimorW= polymorph(isch):
in veel vormen veerkomende. Voilptc'fien,
= Polynezie: Australia met zijn eilanden.
pottpie'ilir0 = Polynezisch. Vottptom', 1.
-(e)6, -e = polynomium: veelterm.
3301W, in. --en, -en = poliep. pottipen:
artig = poliepachtig.
nt.=Polyfemus: de vreeselijkste
Cycloop.
- = polyphonie: veelstemVattiOtionie',
migheid. Volfintitvbeton, l. .. beta =
polysyndeton: opzettelijke herhaling van
't zelfde verbindingswoord. poloilyabelifit =
polysyndetisch. Volt)teOnifer, m. -6, -=
polytechnicus: die een polytechnische school
bezoekt. VottitedYttifunt, f. .. fen u.
.. fa =polytechnicum, polytechnische school.
pol1iterlyttifc0 = polytechnisch. VattittyW:
= polytheisme : veelgodendom.
mt0,
-en, --en = polytheist.
Vot4tbeifti,
Pottjttietitile4 = polytheistisch.
-n = pommade; bah ift
Voma'be,
inir gang 43. = dat is Tnij totaal 'tzelfde.
= pommadedoos, geVonta'bentiir4fe,
parfumeerde jonge dame. Tioma'bettlynnit,
at. = geparfumeerde beer.
= flogmatiek, kalm, ouverschillig, bedaard. panto:
(Li.) = pommadeeren.
bifie'ren,
-, -it = oranjeappel; (stud.)
$onteran'ae,
landmeisje.
=oranjellVomeran'3enllbattnt, in.; ,,tifiite,
boom; -bloesem.
Ponteran'3enfarbia = oranjekleurig. Witte:
:400,
= oranjerie.
ratt'3ettaarten,
Vomerait s3ettliiii, i.; :fait, in.; :44ate,
f. = oranjellolie; -sap; -schil; -water
(orangeade).
Vont'nter, at. -it, = Pommeraar. pony:
mer(i)ici) = Pommersch. Vontimern, f. =
Pommeren.
tPontviaa', at. -en, -en = pomoloog:
vruchtboomkundige. 43.0motonie',
--,
=
--(e)n = ooftbouwkunde. ■Vontoitta,
Pomona: godin van den ooftbouw.
VtintP, in. -(06 = pronk, staatsie, praal.
= Pompelaan.
VontOeia'ner, nt. -6,
f. = Pompel. pantOeicritifit =
Pompeiaansch.
-n
pompelmoes:
Vom'pefinufe, Ia.
Oostindische groote sinaasappel.
zwierig, weidsch, proukerig,
VOMP't1aft

$ortugieic.

statig.
, zie c4.3021-4).
lv.
tiompi* zie pompilaft.
zie Zorftii. Vontulte0,
Vomit:Met, In. -6,
fop, at. = clam-, sufkop.
(cc-:;) ,
= strafVinat'eober, :tuber, at.
wetboek.
ponle'rett, fcfan. (0.) = poneeren: stellen;
einem eine Olafc0e Vein = op een flesch wijn
trakteeren.
= poeni tentiarius
Vijniteittia'rier,
boetpriester, biechtvader. lkittiten3i, ---,
-en = penitentie: boete, boetedoening,
marteling.
43on'te, lv. -, -a = pont.
Von'tifer, nt. -(e6), -e = pontifex: hoogepriester. Vontififat', -(e)d, - e pontificaat: hoogepriesterambt, pauselijke waardigheid.
Vonth-tiftte Z-iint0c = Pontijnsche mom-asset'.
= ponton: bruggeschuit.
Vonton', in. -6,
Vontottibriitte, = ponton-, schipbrug.
Vontottler', nt. -(e)6, ---e = pontonnier:
soldaat belast met 't leggen van pontons.
u.
nice= pony,
m. at. f. --(6), paardje.
-e = vogelverschrikker,
430'Patt3,
boeman, drommel, duivel.
-n, -n = pope: priester van de
4301.)e,
Grieksche kerk in liusland.
[Vo'pet, nt. -i. -6 = boeman].
let;), tn.
6, - = popeline:
Vopelitir (spr.:
een halfzijden stof.
-.6 = achterste.
VOW, at.
= populair. poputarilie rren, 160,
(.)=popularizeeren. Vopularitiit',
-, -en =
populariteit. Voputatiow,
populatie, bevolking.
-it = porie.
Porikv =
Vow,
= poreusheid.
poreus. Vora-Writ',
nt. --(e)6, - c = porphyr: purgersteen. por'plArartia = porphyrachtig.
= prei.
Vorree', at.
Vint, m. -(e)6, -e = haven.
-e = portaal.
Vortat',
=
sjez p),
Vorter4als ie (spr.:
draagstoel.
Vortefettirte (spr.: fel+ 1), f. -(6), -6 = portefeuille.
vortentantew (spr.: too), j". -(6), - =
mantelzak.
- = perf.
Vortentominie (spr.:
temonnaie.
Vortepee', f. -6, --6 = porte-epee: degenkwast, sabelkwast. 4hIrtepee'unteraiii3ier,
at. = onderofficier met officierssabel, -kwast
(elbinebet en Pli,-iefeibinebet).
Varlet, in. -6 = porter (bier).
Vortfo'flo, zie $ortefelliffe.
= portier,
ye), in. -.6,
'Vortter' (spr.:
concierge.
l)eere),
in.
--,
-n
= porVortie're (spr.:
tiere: gordijn; porter: deur van een rijtuig.
portiek: zuilengang.
4.31rlifit, in.
Vortion', In. -, -en = portie. partial-ten;
= bij porties.
43or'to, f. -6, -6 V. ti = port, porto.
porloirei = portvrij. por'topftitttia = aan
port(o) onderhevig.
te(')), i'. -6, -6 =
Vortriit' (spr.:
portret. 4.1ortraitie'ren, 1.)ortriitie'ren,
(It.) = portretteeren. Vortrafinater,
portretschilder.
Portugal. Vortitaie'le,
Vorluani,
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n = Portugees. portnqie'fitri) =
Portu geesch.
',Pin'tura,
= postelein, postelein.
= port(wijn).
'Watt:win,
--e = porcelein. por=
"poryttatti, f.
3ctialten = porceleinen.
erbe, Yu.; :fabrif, tn.; ::attbet,
= porceleinlaarde; -fabriek; -handel.
Vor3eltan' II fmnbittng,
=ntater,nt.,:inaffe,
Yu. = porceleinilmagazijn, -schilder; -deeg.
porceleinen kachel;
1.;or3ellatt'otett, tn.
porceleinoven.
3.;or3eltanlfrfOiffet,
:taffe, to. ; :teller,
tn.
porcelemen schotel; p. kopje; p. bond.
= porceleinwaren.
`41oriellan'inare,
—e
Votainent', f.
passement. 9I30=
f amender', in.
--c = passementwerker.
Votrintentter'orbeit, = passementwerk,
passementerie. Vofament'itiaren, 3L =
passementwaren, passementerieen.
Vofan'ne, te. --n = bazuin; in bie $.
ftoi3en = de bazuin steken, uitbazuinen.
tiotanitten, fcbiti. (b.) = bazuin blazen, nitbazuinen. 13ofctit'nentitafer, m. = bazuinblazer. $ofatt ittenenget, nt. = bazuinengel,
kind met bolle wangen. Vofatt'nenrut, =titan,
nt. = bazuingeschal. Vofcrunift, tn. —en,
—en = bazuinblazer.
schacht (van een veer),
—n
Wife,
penneschacht; pose.
Poseidon, Neptunus: zeegod.
`43ofel s bott,
tn. —, —en = pozitie: stetting.
bonding, ligging, voorstel, voordracht. poll=
lib oct. Oofititypozitief: bevestigend, stellig.
Volltito, in.
—e = pozitief: stellende
trap.
f.
—e = pozitief(beeld).
Vafitityk4Ittu,
= pozitivisme. 1.3ofitur',
to. —, —en = postuur.
—n = grap, klucht, scherts,
aardigheid; $offen reif3en = grappen maken,
uithalen; Nth finh cur $offen! = dat is
allemaal gekheid!
Portent, foOtt). (4.) = knutselen, peuteren.
Voffelet,
= voorhamer.
Vorfen, tn.
—
streek, poets; leer f)at
mir bie1en 13. Relpieft? = dozen poets gespeeld, gebakken? tic = ondanks
jou, of je 't goedvindt of niet. tiortentiatt =
kluchtig, grappig, zot. Vorfenntar4er,=reifier,
= grappen-, potsemaker. Voffen:
Om, tn. = kluchtopera, opera bouffe. s,por=
feitrelf;erei, = grappenmakerij. Vorfen,
flies, f. = kluchtspel, klucht. "pof'fenftileter,
in. = kluchtspeler.
purfeffit, = posse s sief: bezittelijk.
ofjeffi',.
ti(um), 1.
ba, .. ben = possessivum,
possessief, bezittelijk voornaamwoord.
poffieetiri) = grappig, komiek, potsierlijk.
grappigheid,
VoffierlirOfeit, Yu. —, —en
potsierlijkheid, komiekigheid.
—,
--en
=
posterijen,
post(kantoor),
Voit,
post(wagen), tiding, boodschap, [post = som,
naar de
bedrag]; 3riefe auf hie $. tragen
post brengen; bie $. ift noc0 nictjt einletattien
nog niet binnen; mit umgebenber $. = per
omgaande; soften tragen = praatjes rondbrengen; baa nettt rote auf her $. = vlug,
stipt. 4.)offitlifri) = postaal: de post betreffende, voor or van de posterijen.
43ojtantettir, f. —(e)6, --e = postament: voetstuk.
postkantoor, postadministratie,
Voft'ontt, f.

oftiefretiir,

betrekking bij de posterijen. Vott'attfinft,
posterijen, postkantoor.
:beam,
Vottlantueitung, in.; =turf tran,
ter, nt.; :berirljt, tn. = postilwissel,-quitantie,
-beambte; -bericht.
=postlikantoor;
Vottl bureau, 1.; , rOnife,
-sjees.
inife tten, f.
— = postje.
Voft'batitpter, nt,; :bamOffttiff, f. postboot.
tioftbatte'rett, fcbiv. (4.) = postdateeren, nadateeren.
nt.; zbirettor,
oft' llbeftaration, tn.;
nt. = postildeclaratie, -dienst; -directeur.
Vollettrhger, m. = vleiend twiststoker.
m. = post: wachtpost, schildwacht, plaats, betrekking, partij (waren), artikel (van een rekening); kleine geweerkogel;
berforener, borgefc0obener $. = verloren, voorgeschoven schildwacht, post; einen $. auf,
tyben = een post overrompelen, oplichten;
auf $. foilmen oil. 3ieben = den post, de
wacht betrekken.
VolIettrette, tn. = postenlinie.
Voltentaut, = postdienst, -regeling.
Oultenlveife = post voor post. poste
restante = poste restante. Voft'egOeoient,
kommies bij de post. llojt'egliebition,
m.
= postexpeditie, -kantoor. Voft'fack f. =
postbus. Votti terteif en, 1. brievenzak.
Poft'frei portvrij, vrachtvrij, franc°. Vow.:
= vrijdom van port. Vottliiimer,
frei4eit,
= conducteur (van een diligence). Voir;
get?, f. = port; postgeld. $off4atter, nt.
— = postpaardenhouder, postmeester.
Vojr4afterei, —, —en = ambt of woning
van den postmeester, paardenpost.
•
tyttO, f.; =born, f. = postilhuis; -boom.
postuum: nageboren, nagelaten.
Pottintitti
= posteeren.
poftie'ren, feWn.
'Poititite, tn. —, —n = postille: predikboek,
stichtelijk boek.
—e =
Voititton', (spr.: iljoon), nt.
= postkoets, -sjees.
postiljon. Voffratefrile,
postkaart
(kaart
met
de
Voiffarte,
postverbindingen, reiskaart v. d. post, lijst
voor een besteller), briefkaart.
; :ftter4t, in.; jonarck
13oftlftePPer,
postilpaard, -bediende; -congres.
in.
Voftlrontiention,
= Post il:futfri)e,
conventie: -wagen (diligence).
Oofflagerub = poste restante.
=
:metre, tn.; =meifter,
inarfe,
•
postlIzegel; -mijl (+ 4000 M.); -meester.
pojtititttterattibu = postnumerando: nabetalend.
faffen = post vatten.
•
Volt' II orbnung, :paret, 1.;
=titer?, f. = postlIreglement, -pakket; -papier;
-paard.
Vott'rer4t, f. = postrecht (nl. tot het houden
van postpaarden). Voft'reirentier, tn. die
met de diligence reist. Voft ireiter, in. =
postrijder, keener. Vofts fatte, to. = zaak
voor of van de post. 33oftlintte, tn. = mijlpaal.
Voftfcci ttinnt, 1. = postscenium: ruimte
achter 't tooneel.
VoiffrOafftter, in. = conducteur. Vofffttein,
=. (post)recu, diligencebiljet. Voftifitiff,
= postschuit, -schip. Vrift'fri)tut in. =
sluitingsuur van de post.
'POI' fdyreiber, =ferret4r, in.=postilschrijver,
-kommies,

43aftifript.
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13oftffript', f. — (c) , —e; VoftftriWttint, 1.
-to = postscriptum.
Vofflifpartaffe,
:ftation, to.; :ftemPef,
tn. = post 11 spaarbank ; -station (-halte); -ste rnpel (-merk).

Voft f ftraf;e, = hoofdweg, groote weg.
Voffftube, in.= postkantoor. spofftaa, in. =
postdag (waarop de post komt).
; :tanbe, to. = postiltarief,

Voftltarif,
-duif.

Voftufat', —e = postulaat: vereischte.
poftutie'rett, cbiu. (h.) = postuleeren: eischen,
vorderen.

Voffilberbanb,
; :tierbinbuna, Yu.; :tier:
=postilunie (of -vereeniging); -vertrail,
binding; -tractaat.

Voftlberi-vattuna,

:borfc4nk nt. :ivagen,

= postljadministratie; -voorschot; -wagen
(diligence).
= postwagenonderneVoftloanenanitaft,
ming, messagerie. Voftivertflei, = wisselplaats (voor postpaarden). poftivenbenb =
per omgaande.

Voft'ilitiefen, f.;

f.; :Aug, nt.; :Atvana,

in. = postliwezen (posterijen); -merk; -trein;
-dwang.
Votentat', tn. —en, —en = potentaat, machthebber. potenticir (spr.: ..tsiel)= potentielbl:
rnogelijk. votenA', in. —, —en potentie:
macht, produkt van gelijke factoren;
britten
erheben = in of tot de derde macht
verheffen.
potenAleiren, fcbh.). (fj.) = potentieeren: tot
een hoogere macht verheffen.
—, —n = poterne: uitval-,
Voter'ne,
sluippoort.
Vot i pourri (spr.: potpoerie), f.
=
potpourri.
—e = pot.] Vott'afrte,
Mott, in.
—
= potvisch.
potasch. VOtt'fifd),
tio! = drommels!
OotItan'fenb! =
drommels! sakkerloot!
— = poudrette:
Voubrefte (spr.: poe ..),
stofnest.
(spr.: poele)
—n = poule: (een
biljartspel, een dansfiguur).
tiouffie'ren (spr.: poess ..), (h.) = pousseeren : naar voren brengen; ein allabchen =
het hof maken.
= poz13o3inotan'erbe, lltmotan'erbc,
zuolaanaarde (voor cement).
P. P. (praemissis praemittendis = vooropgezet wat vooropgezet moet worden, als hoofd
in brieven e. d.) =
pr. = per.
Vra, f. : ba 43. Oben = een prae, voorkeur
hebben.
Praantbutie'ren, fcWv. (().)=praeambuleeren:
een voorspel spelen, inleiding maken, lange
praatjes vooraf houden.
= prebende, prove:
—,
tOriiben i be,
inkomen van een geestelijke stichting.
benMen; VriicebenA'falf,
Vriicebentv , f.
nt. = precedent: vroeger voorbeeld, -geval.
to'ren = praeceptor:
tOrace4rtor, in. —,t4,
onderwij zer.
— = bedelaar, vrek. Ora':
Mralter,
Merit, fchin. (fj.) = bedelen, schrapen; snoeven.]
— = pracht, staatsie, praal. Vrarig:
VrarOt,
auflo nub, in. = prachtvertoon, weelde.
Vradgaufmta, nt. = staatsie, pronk. 41
prachtuitgave. Vrachtliatt,
aiOaabe,
nt. = prachtig gebouw. Vrao4tiett,
=

Vrattifttei.

praal-, paradebed. Vraitt'cintianb, =
prachtband. Vradit'ljinttnet, tn. = baldakij
pronkhemel; prachtigmooie hemel. priirtytia
prachtig, bekoorlijk, verrukkelijk, voortreffelijk.
3.1radit'iunae, in. = beste kw-en, flinke .j.
Vrarttliifer, in. = pracht-, stinkkever.
= pronkzucht. prarOtlie:
Vrac4t i tieüe,
pracht-, pronklievend. Vractit'itiitf,
f. = pracht-, pronkstuk. pra ttritoff, zie
indchtia. Vrac4t f loaaen, = staatsiewagen,
prachtige w. Vrac4fluert, f. = prachtwerk.
VracOti3immer, f. = pronkkamer, prachtige k.
----e = neerslag.
PriicW = precies. priicifieren, fehiv. (h.) --,--precizeeren. in. — = precizie:
nauwkeurigheid.
Vriibeftination', in. — = predestinatie.
= predestinatieVriibeftinatioiWIetree,
leer. priibeftiniert i = gepredestineerd.
Vriibtrant i , tn. --en, —en = preclikant.
f. —(e* —e = predicaat: gezegde,
titel; aanteekening (op een schoolrapport).
Oriibit4tionie'ren, fchin. (1).) = predisponeeren: voorbestemmen, ontvankelijk maken.
predomineeren:
Priiboutinie'ren, fchtn. (h.)
de overhand hebben.
prefekt:
—c(n)
4Priifeft', in. --en u.
districtshoofd. Vrafettur i ,
—, —en prefektuur: ambt, wooing van eon prefekt.
—e = prefix, voorvoegeel.
Vrafig', f.
Praag.
*rag, f.
tOriVaecifen, f.= muntstempel.
stempelen, inunten, op-, indrukfchin. (h.)
= mouton slaan; ctn.).
ken; 9J1iin5en
= in 't gelteugen prenten.
CeebiichtrtB.
— = munter, stempelaar.
Vrili'aer,
Vra'aerfotm, tn. = muntloon. Vriifaeftem:
=
Pet, m. = muntstempel. Vrii'aeftort,
onderstempel, matrijs.
PramnalifrO = pragmatisch, pragmatiek:
oordeelkundig, den samenhang in 't oog vattende, algemeen-nuttig.
priignant s = praegnant: zinrijk, van groot
gehalte, krachtig.
— =lardnittod, zie 43rifgeftoct. Vra'anna,
stempeling, stempelen, munten.
PriVOiftorifit = praehistorisch, voorhistorisch.
prairten, ichin. (fj.) = pralen, pronken, pochen;
p. mit = pochen op, pronken met, zich wat
6, -laten voorstaan op. Vrairter, tn.
praler, pronker, pocher, snoever, Muller;
fchtechter 3aljter = groote pralers
grof3er
zijn slechte betalers. Vrabterel', , en =
pocherij, bluf, grootspraak, opsnijderij. pratr:
terifit = pronkerig, blufferig. tpratit'bane4,
= pocher, pochhans, snoever, bluffer,
blaaskaak. Vraifit i futtt, praal-, pronkzucht.
—e praam.
Vrafpn,
--, --(e)tt = prairie.
Vrairie s , Vriirie s ,
'ktrajubi ', f. —e = praejudiciurn, praejuditie: voorbeslissing, vooroordeel, nadeel.
priiinbiOcit t = praejtolici6e1: voorbarig.
fcijni. (h.) = praejudtcieeren:
op 't oordeel vooruitloopen, benadeelen. pra,
= praejudiciabel: voorbarig,
nadeelig.
praktijk: uitoefening,
—,
Vratlit,
toepassing, kunstgreep, listige streek. 'karat:
—
en
=
praktikant, volontair,
in.
Maur,
= man
surnumerair. .,.11 raf'titer, in.
nit de praktijk, van zaken. Vrartift0,
—, „fe y tt. —ft* = prakticus, praktisch
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rnensch, die zich altijd weet to redden; atter
= oude rot. pratlifcf) = praktisch, praktizeerend. praftWe'ren, fcbiu. = praktizeeren; einem etiv. in bie Zafcbe p. = iem.
iets in zijn zak spelen.
`Wattle, in. —en, —en = prelaat: voornaam
geestelijke. 3,;riitatur', —, —en = peelstuur: waardigheid, waning van een prelaat.
Vreitintina'rien, V. = preliminairen: voorloopige overeenkomsten, vooronderhandelingen.
Vratiltt% $1. = pralines.
prat( = gespannen, strak, stevig, dik, vol,
rood; terugstootend.
'Wail, in. —(e) = schok, scoot, sprong; ein
bumpfer = een doffe slag. Pra feOiti.
(0.) = schokken, stooten, bonsen, stuiten,
springen, afstuiten (van kogels), schieten (van
de zonnestralen bijv.); [pralen]. Vralrfraft,
to. = veerkracht. tpraltififinfb nt. = afstuitsehot, ricochetschot. 9,3ratilteitt, nt. = stootsteen, trottoirband. Vratlitok nt. = weeromstuit.
priitttbie'ren, fc4v. (O.) = preludeeren : voorspel spelen. f. bien =
preludium: voorspel.
priintebitie'ren, fcWv. (0.) = premediteeren:
vooraf overdenken.
—n = premie, belooning,
prijs, assurantieprijs. tfralnicnattleity, to. =prernieleening. Vriilniengeftijiift, f. = prernieaffaire. ,,.:
= premie11raintietttotterie,
loterij.
= premiebewijs.
= beloonen, een prijs
priintlie rren,
toekennen, bekronen.
= premisse: voorop—,
Vriintiffe,
geplaatste, onderstelling.
pran'nett, fctv. (f).) = prijken, pronken, pralen, glanzen, schitteren; [ficf) = preutsch,
verlegen doen).
—
schandpaal, kaak.
Vran'ger, nt.
--n = klauw (van een roofVran'te,
dier), poet.
Vriinunteran'bo = bij vooruitbetaling, vooraf.
Vranttnterant', nt. —en, —en = prenumerant: inschrijver, vooruitbetaler. Vrkinume=
ration', it,. —, —en =prenumeratie: voorafbetaling, insehrijving. priinunterteren,
(b.) = prenumereeren: voorafbetalen.
Vriiparanb', nt. —en, —en = preparandus:
die zich voorbereidt voor een examen. Vrii=
= kweekschool (voor
paran'benanftatt,
onderwijzers). Vriiparat', f. —e =
preparaat. Vriiparcition', iv. —, —en =
preparatie:voorbereiding.praparietett,fcWn.
(O.) = prepareeren; fidj auf
= zich
voor iets prepareeren.
VriiponbcranA', tv. preponderantie:
overwicht. priilionberie'ren, fc0iv. (f).) =
prepondereeren : overwegen.
tv. —, —en = prepozitie, voorzetsel.
Vrarie, zie $rairie.
—e; Vrarogatilm,
f.
—n = prerogatief: voorrecht.
gekleurd bergkristal.
Vrajetn, in.
fentia = praesens: tegenVra'fetttl, 1.
prezent: tegenwoordige tijd. priifent'
—e = prezent,
woordig. 913-riifettf, f.
geschenk.
—, —en
prezentatie:
Vrafentation',
indiening, a,anbieding (van een wissel bijv.).
(1).) = aanbieden.
priifentie r rett,
prezenteerbord, -blad.
fentier'tetter, in.

$rebigtbitd).

Vrafen3', iv.
= prezentie: aanwezigheid,
tegenwoordigheid. Vrafen3lifte, tv. = prezentielijst.
= werkelijke
legersterkte. Vrififen3Vit,
= werkelijke
diensttijd.
Vraler, zie s43ra1em.
—e; 43riifertiatite=
Vraferbatity,
prezervatief: voorbehoedmiddel.
intact, T.
m.
— U. fiben;
nt.
—en, --en = praeses, president. Vrafiben'.,
tenfteue,
prezidentschap. 43riifibeit'=
prezidentzetel. Vrafiben'ten-,
tenftnOt,
fifiaft,= prezidentschap, praesidium.
etuatt, = praesidiale maeht,
*riiiibiarg
prezidentschap. prafibie'rett, fcOlv. (t.) einer
Zerfammtung = prezideeren, het voorzitterschap uitoefenen
leiden. Vrafi'bittnt, f.
—d, ..bien = praesidium.
rommel; brasserij.
Vra-ft, m. Vraffe
praffetn, Tcbh). (b.) = knetteren, kraken,
knetteren.
= brassen, zwelgen,
Oraffett, fcbro.
slempen. Vraffer, m.
brasser,
—
zwelger, verkwister, zwierbol. Vrafferei',
—, —en = brasserij, zwelgerij, slemppartij.
prestabel: in staat iets te doen,
praftaliel
te leveren. Vraftation', —, —en =
prestatie: daad, verrichting. protie'ren,
fcbtv. (4.) = presteeren: doen, verrichten, tot
stand brengen.
(1).) =prezumeeren: verPraintnie'ren,
— en =
onderstellen. Vraftuntion',
prezumptie.
= prezumptief: vermoedelijk.
Priitelthent', m. --en, —en = pretendent.
priitenbie'ren, fdOtu. (0.) = pretendeeren:
beweren, aanspraak maken (op). Vriitention',
—, —en = pretensie. pratentiO0' =
pretentieus: aanmatigend.
= Prater (een publiek park
Vraler, m.
in Weenen).
..ta = preteritum:
Vriite'ritunt, f.
verlegen tijd.
—e = pretext: voorwendsel.
Vratext', m.
it.
to'ren, ..to'ren = praetor.
Vriiitor,
—
praetoriaan,
Vriitoria'ner,
soldaat van de keizerlijke lijfwaeht in Rome.
lv. — = praetorlha'tortuiirbe,
waardigheid, praetuur.
Vrithettire, f.: bad $r. 1Pieten = anderen
voorkOmen. VrabentilV4aft, tu. = preventieve gevangenschap. Vrithentitl'ittafgenel,
= preventieve maatregel.
— = praktijk.
Vra'gW,
943rii3ebetW, zie q3rceber-0.
$rii3Ortor, zie $raceptor.
zie Vracipitat.
pra3itv 2c., zie praci?, 2c.
= per tffontptant.
4)r.
Ine'bigen, fc0ro. (1).) = prediken, preeken;
Pletetjrten ift put pr. = een goed verstaander
heeft maar een half wooed noodig. Vre'biner,
— = predikant, prediker, preeker.
Vre'binerin, iv. —, —nest predikantsvrouw.
$re'bigerntantet, = predikantsmantel,
soutane. Vreibigenniittri), nt. = predikheer,
dominicanermonnik. VreibinerfrOute, lv.
=Centinar, 1. = seminarium. Vre'binerftanb,
predikantenstand, geestelijke stand.
in.
Vre'binerluotittnitn, iv. = predikantswoning.
Vrebigt, lv. —, —en preek, predikatie,
sermoen. Vrebigtamt, 1. = predikambt.
Vre'biattntc0, f. = preekboek.
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Vrei4, nt. --e prijs, lof, roem, buit
(prijs); um jeben 913r. = tot (voor) elken prijs;
tun fatten Far. = tot geen prijs, voor nog zoo
veel niet; einen tar. an.qeeit, ftiften een
prijs uitloven, uitschrijven; alien $r. auf
fent. SloPf feten = een prijs op iems. hoofd
zetten. VreWangabe, in. = prijsopgave (opgave van den prijs). VreWaufgabe, =
prijsopgaaf (opgaaf om een prijs to winnen),
-vraag. 43reWau0cOreibung, tn. = prijsuitschrijving. $reW itiefuerber, = mededinger. Vret4Iniverbuttg, In.=mededinging,
wedstrijd. VreWcourant (spr.: koe..), nt.
—e = prijscourant.
Vrei'je, zie $riefe.
Vreijetbeere, In. = (roode) boschbes.
prerfen, ft. (b.) (preife; prie d ; .grief e; Preife!
gepriefen) = prijzen, loven, roemen.
33reWIlerbiitiltng, to.; :erutiifilaung,
:franc, to. = prijsjjverhooging; -verlaging;
-vraag.
preis:rgeflen, ft. (f).) = prijsgeven, overleveren, blootstellen. preWgefrOnt = bekroond.
Vre101urant, zie 13reNcourant.
zie

VreiO'Illifte, :rir4ter, ut.; ,fri)iefgu, f. =
prijsillijst, -rechter (kamprechter); -schieten
(schietwedstrijd).
Vrei4Jcijrift, Yu. = bekroond geschrift, bekroonde verhandeling; ook: (geschrift als)
antwoord op een prijsvraag.
Vret-ftettmere, zie $reifetbeere.
13reWilberberber, nt.;
1. r--prijsilbederver; -lijst.
prijswaardig, geldswaardig;
preic3luiirbig
prijzenswaardig, prijselijk. VreWhiiirbigfeit,
= prijswaardigheid enz.
prefiir' = precair: onzeker.
pretleu, f(tio. (b.) = foppen, plagen, beetnemen, bedriegen, afzetten; [slaan, stooten,
afstuiten, dringen, jagen, doen opspringen,
wippen], er bat mitt mn biet Gelb gePrettt =
veel geld afgezet. Vreller,
=
bedrieger, afzetter. Vrefferei', Ie. - en =
afzetterij. Vreirtifatit, ut. = hock-, stootpaal.
Vreft'frintib =ftein, nt., zie Vratt
Vrentier' (spr.: ..rnjee), m. premier:
eerste minister. Vremicre (spr.: ..mdére),
to. —, —0 = premiere: eerste opvoering.
Vreutteriteutnant, zie Cberteutnant.
— = presbyter: oudste,
Vresgqter, in.
priester. Vre,glOteriatIitlung, = zitting
van de presbyters. VregititeriatiberfaffUnfl,
Iv. = presbyteriaansche regeling.
rialter, - = Presbyteriaan (aanhanger van een protestantsche sekte in Engeland). prebOteriainifc0 = presbyteriaansch.
= presbyVrealOtei rium, f.
terium : college van presbyters.
Vrefen'ttinn, zie $erfenning.
pre' : pr. tiegen, fifen = colle liggen, zitten.
Vreirbatten, nt. = schoor-, stutbalk; hoofd of
kalf (van een oude drukpers). VrefOureau,
f. = bureau van de pers. VrefrOurg, f. = Prespersdeksel, timpaan.
burg. svreirbeciet, ut.
43ref'fe, —, = pers; drilschool (voor
aanstaande militairen); bee 1.1ct) ift miter ber
$r. = is ter perse; foutint aue ber q3r. =
komt van de pers. inerfen, (IL) =
persen, samendrukken, drukken, dringen,
noodzaken; (9)tatrofen) pressen ; gepref3t bolt =
propvol. Vref'fer, nt. perser, dringer presser.
= vrijheid van drukpers.
vrefOreiheit,

$riu3eilinbitue.

tlarefi'mutn, = presgang. Vreffigefe#,
f. = drukperswet. Vrefligtan3, nt. = glanzing, persglans (van 't laken). prefrOaft, zie
breft0aft. Vrektyfe,
droge gist.
4./reffieren, fcfm. (b.) = presseeren: haasten,
haast hebben.
—, —en = pressie : druk, dwang.
43reffion',
=
Vrefrfotite, In. = briket. 43refrfopt,
preskop. 43refrprogji, In. = drukpersproces.
tiherfung, —, —en = pressie, persing,
stempel. Vrefrbergetien, f. = persdelict.
43reff'3,Wang, nt. = drukpersdwang.
Itheittbigitateur', in. --e =
prestidigitateur: goochelaar. Vrefti'ne (spr.:
..tiezje), 1. — = prestige : invloedrijk aanzten.
presto : snel.
Pre'fto
tsio ..), V. = preciosa:
tPretio'fot (spr.:
kostbaarheden.
Vrett'fie, tn. —n, —n = Pruis; fo nefc01-ninb
fdyiefen bie $.-reufeit nicbt = zoo vlug gaat
't niet. Vreu'fien, 1. = Pruisen. preurfflfri)
3 .re6ef. [Pruisisch.
preoiw = precieus: kostbaar, gemaakt, gemaniereerd. 3re3iojen, zie $retiofen.
—n = prik, lamprei, negenoog.
Vricle,
= prikkelen.
Pricletu, fcblo.
--n = (norbb.) galerij in de
Mrie'lly, Iv.
Kerk].
ihiente, —, --it = pruim (van tabak).
Prieltten, fc00). (b.) = pruimen. Vrion'ta=
bat, in. = pruimtabak.
—n = riem, rand, zoom.
Vrieje,
= Priess43-rieknitgfur,
=uutfittan,
nitz II kuur ; -verband.
— = priester.
'4;riejter, nt.
f.; :ebe,
=gehialtb, f.;
^
= priesterllambt;
=1-mu4, f. ;:tierrfrOft,
-huwelijk; -kleed; -huffs; -heerschappij.
VricifterIlfragen, m., =traufe, tn. = groote
(geplooide) mantelkraag van den geestelijke.
Prieftertir0 = priesterlijk.
4tanb, in. =
VriefterlIrod, m.; :frfictft,
priester kleed (soutane); -schap ; -stand.
43riellerlItuut, 1.; =bolt, f.;
=Mtn% to. = priesterildom; - yolk (-troep);
-waardigheid; -kaste.
.. men = eerste (= hoogste)
Varna,
klasse (van een gymnazium); prima, beste kwali= primadonna.
—,
teit. Vichnabon'na,
— = leerling van de
Vrhtta'ner,
hoogste klasse. priutiiv - primair: aller=
eerste, oorspronkelijk. Vri lutc, in. —,
primaat: eerste bisschop. Vichnat', f.
—e = primaat: voorrang. Vantalituare, Io.;
,Werfifet, = prima waar; p. wissel. Vri'ute,
Iv. --, --it = prime : eerste klasse, eerste
toon, eerste stem, eerste stelling of pozitie
(bij 't schermen), eerste houw, eerste paging
van een gedrukt vel enz.
primula, sleutelbloem.
4.3-ri'utet, ID. —, —0
Vriutilien (spr.: tsien), 43t. = eerstelingeii
(van de vruchten, als offer); eerste mis van
een pasgewijd priester. priutititY = primitief. Vrimi'3-iett, zie Vrintitien. Vrintoge=
—, —en = primogenituur: eerstultur',
geboorte(recht). Vrilitit, in. , =
primus : eerste (van een klasse). V001'3(11)1,
lo. = priemgetal.
Vrin3, nt. —en, --en = pries, vorst. Vrin'yu,
mietnr, opvoeder van een pries.
Vriu'vuraub, in. = prinsenroof. 4.3'01130'0u,
prmses. Vrin3efifittbirtte,
- ^ en
Iv.
bla etpee r.

$rin3i4).
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Vrin
f. --(e) , —e
--ien
principe: doel.
f.
= prive, privaat,
oorsprong, (grond)beginsel. Vrtimipat',
zekere plaats.
—(e* --e
prmcipaal: patroon, chef. 33rin-= Vribiten', 1.
..ien
privilegie: voorprincipaat: recht. pribitenie'rett, fcbtv. (b.)
3i fat', In. U.
--e
privilevoorrang, hoogste staatsbetrekking, heer- gieeren.
zie $ribileg.
schappij ; vorstendom.
princi- pro = per; bad $3ro unb badContra
o
= het
pieel: den grand van de zaak betreffende, in pro en contra: voor en tegen.
(grond)beginsel. Vritt3Vpienfrage, lo. =- probar, = probaat: uitstekend.
beginselkwestie. Vriti3V4iiettreiter, in. = VriitYrijett, f.
= proefje, staaltje;
prinzipienreiter: wie op overdreven wijze aan beetje, schijntje. Vrolie, In. —,
proef,
principes hangt. Vrinelneititreit, nt. = repetitie (van een concert e. d.), staal, monbeginselstrijd.
ster, proefje, proeve, bewijs, blijk, keur; eine
rin3 i tir4 = prinselijk.
$. mit OW. macben
met iets een proef
.. o'ren = prior. 43riorat i , 1. nemen, iets probeeren; einen auf bie $. ftetten =
Orl'or, in.
--(e* —e = prioraat: ambt van prior. Vrio, fem. op de proef stellen; bie $. auf bad
vet, lu. —, —en = priories klooster under 'pet = de proef op de som; Sur $. geben, auf
een prior. Vatnitt, Iv. —, —nen = priores. $. nebinen = op proefgeven, nemen;
3.;rioritiit', Iv. —, —en = prioriteit: recht gen, fingen = op proef preeken, zingen;
van voorrang, voorkeur, voorrecht. Vriurt: gebe in bie $.
naar de repetitie; ttadj $.
tiiWattle, to. = preferent aandeel.
faufen op staal koopen; $robeit bon but =
Vrije, lu. ---,
n
snuifje, vangst, Unit, proeven, staaltjes, bewijzen, blijken van moed.
prigs. prijett, fcbni. (b.) = snuiven, een Vrolnarbeit, iv. = proefwerk. tproibebtatt,
snuifje nemen.
= proefblad, -vel.
nt., Anita,
f.,
prijslIgericht, Iho'beenbe,
VrijettMeriri5t,
=ref*,
staal (van Laken e. d.).
-recht.
VroIngetutitt, f. = proefgewicht, standaard.
tOrWiata, f.
u. .. men
prisma. pro'bebaltig = proefhoudend, beproefd; (van
prismatisch.
prWnta t tifcli
goud, zilver) keurhoudend. Vrolniatir, f. =weg.
Pritfit
volontair
proefjaar. '4ro'beranbibat, wt.
13rificiy, Iv. —n = slaghout, stok, houten (onderwijzer). $ro'betettion, iv. = proefles.
sabel van Harlekijn, narrenstok, klophamer, pralletn, fcbtu. (f).) = aanhoudend onderzoebeukspaan, zitbanl; achter aan een slede; ken. pro'bentafOg = met de proef overeenbras. pritItten, Tcti lu. (b.) = slaan, kloppen, stemmend. iro'ben, fc0h). (b.) repeteeren
plassen, met den narrenstok straffen, jagen; (voor concerten enz.), met de keur voorzien,
id) /Den: geinitfebt ='t lukte me niet. Vritfcfp stempelen, essayeeren.
ineifter, m. = nar, Jan Klaassen, potsen- 43ro'beilnuntuter, Iv., :prebiqt,
:frioeficit,
maker; [ordecommissaris bij schuttersfeesten]. 1.; jcOufb m.
proeffinummer ; -preek ;
kletsnat.
pritfifyitati
-schieten; -schot.
Pribar = privaat, prive, particulier.
proefstuk, proef, staal(tje).
Vro'beftiirf,
l3ribatlatitoututen,1.; . , angetenetttjeit, Iv. = Pro'bettleffe = bij wijze van proef. Vro'be:
particuliere overeenkomst; p. aangelegen- 3eit,
proeftijd. tirobte'rett, fcb10.(1).)=heid.
probeeren, proeven, toetsen, beproeven, (een
VriVarbovnt, in. = privaat-docent. Vribati, rol) repeteeren, [bewijzen];
gebt fiber ftn=
einentum, f. = particulier eigendom. Vrt: bieren = probeeren is 'tbeste wat men doen
Dater3i0unn, lu. = opvoeding in 't gezin. kan. Vrobie'rer,
= essayeur, keurder.
IhibargeteOrter, ambteloos geleerde. 43robier'getvic4t, f. = proef-, ijkgewicht.
Vritiat'llefelifitaft, Iv. = besloten gezel- Vrobterlitautiell, Iv. = aanpasster (in een
Schap, societeit. 41
,ritintlyttO, f. = particu- modemagazijn). tprobter'fteitt, nt. = tootslier buis. Vribatieri (spr.:
tjee), in.
proeflokaal.
steen. Vrobler'ftutie, Iv.
particulier (persoon). pritialint = Vroblent i , f.
—e
probleem: opgave.
privatim: als particulier; alleen; thuis.
InobientalifrO
problematisch: twijfelachtintifie i ren, fcblv. (b.) = ambteloos 'even. tig, raadselachtig.
Vritiatiffintunt, f.
..100 = privatis- Vrotift, zie ire ft.
simum: een college voor zeer kleinen kring. proceble'rett, fcipv. (b.) = procedeeren, Ilanprivatief: ontkennend, uitslui- delen. Vrocebur i , Iv. —, —en
4.3rivatiir
procedure.
tend, beroovend.
Vrocent', zie l3rojent.
totivat'lltoneg, f . ; :Nutt), f.
privaatilcol- Vroceir, zie $ro3e13.
lege; -rekening.
Vroinicentt :c., zie $robit3ent 2C. Vrobufr, f.
= prive kring. Vribat i febett,
livitutt'f1'ek4,
produkt, voortbrengsel. two:
—e
1. = ambteloos leven. Vribatlelger, nt. = butlettOmthel,
handel in inlandsche
privaat-, huisonderwijzer. Vritinflettiire, waren. Vrobuttioni,
—, —en = produktie,
10.
voortbrenging. probuttitr
huislectuur. tPritiatItiatitt, in., :per:
prodnktief:
fon,
= particulier (persoon). Vribat': winstgevend, voortbrengend, scheppend. *iv=
rectit, f. = privaatrecht. pribatrect)ttici)
Iro. —
produktiviteit. Vrobu:
privaatrechtelijk. Vribaffarly, to.
parti- Sent', in. --en, —en
producent: voortculiere zaak. Vrthat'fitute, Iv. = particuliere brenger, maker. 4„nobu3ie'ren, fcblv.
=
of bijzondere school. Vritit'itunbe,
= produceeren: voortbrengen, leveren, (een wisprivaatles. Vribartticater, f. =
eigen sel) toonen.
theater. $ritiat'unternetnnen, f. = particu- prof an' = profaan: ongewijd.
Here onderneming. Vritiat'unterririn, in. - frfOrbte,
= ongewijde, wereldlijke geschieprivaat-, bijzonder-, of huisonderwijs. spribar: denis. profattie'ren, ftblv. (1).)
profaneeren :
bergniigett,
= persoonlijk genoegen, plei- ontwijden. Vrotante i runq, Iv. —
profazier. Vtitint i ttlen, nt. = particuliere
li
weg.
p eering, profanatie.
persoonlijk, bijzonder Vrofeir,
V rivaovert,
c
..feffe
profes: ordes-

cVrofeition.
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gelofte. *rofeffiott',
—, —en = professie: prompt = prompt: gereed, stipt, snedig,
beroep, ambacht. *rofeffioniff, nt. —en, vaardig.
---,
prornulgatie:
ambachtsman.
—en
*romnination',
Wren = professor; otbent= verspreidnig, afkondiging. prontutgie'ren,
43roferfor,
promulgeeren.
ticber 43. = titulair professor; auf3erorbentticber fcblv. (b.)
— u. _mina = pronomen:
= professor die een cursus moet geven; *vonolitett, f.
ber Zbenfogie = professor in de theologie. voornaamwoord. pronominal' = prononii= professorstitel. *roz naal: voornaamwoordelijk.
lkoferfortitet,
proitottcie'ren, fcbtv. (b.) = prononceeren:
—, —en = profe,soraat.
feffitr',
—e = profi(e)1: zijaanzicht, uitspreken, duidelijk laten uitkomen.
*rofit', f.
— = propaedeutika, prodoorsnede. profitteren, fc'btv. (b.) = profileepaedeuse: voorbereidend onderwijs, voorren: in profi(e)1, in doorsnede teekenen.
—e = profijt, voordeel, nut. wetenschap. proPiibeit'tifo0 = propaedeutisch.
',Profit', in.
= profijtje, winstje, *roP anatt'ba, iv. — = propaganda. *ropa,
*rofit'djen, f.
voordeeltje, profijtertje. Profitte'ren, feinv. aanbiit', in. —en, --en = propagandist.
*ropaaation', iv. — = propagatie: voort((j.) = profiteeren.
= profijtelijk.
—e = provoost: militair planting, uitbreiding, verbreiding.
tOrofoir, ut.
= scheepsschroef;
gevangenbewaarder.
*ropetster, in.
—n = prognoze: vooraf- schroef boot.
*roatto'fe, Iv.
bepaling (van 't verloop van een 'ziekte). *v01:flint', in. —en, --en = profeet; bet V..
prognostikon : gift tticbt in feinent Zaterfattbe = een profeet
.. fa
*rogno'itifon, f.
is in zijn vaderland Diet gei'erd.
voorteeken. prognoftiAie'ren, fcbtv. (b.)
teitgatle, Iv. = profetische gave. *ropin'titt,
prognosticeeren: voorafbepalen.
—e = program, pro- iv. —, —nen
profetes. propin'tifil) =
*ronramtn', f.
gramma. prooraut(m)Ittajgg = volgens 't profetisch. proptieviien, fcbiv. (b.) = profeteeren, voorspellen. tOroPfie'3einitg, iv. --,
programma.
progressie : —en = profetie, voorspelling.
*rogrefr, in. ..greffe?,, .. fie
propiAtartifeb = prophylaktisch: voorbevooruitgang. Vroareffioni, tn. —, —en
progressie: reeks. pronreffib' = progressief. hoedend. VroptAtagW, iv.-- = prophylaxis:
lien = progym- voorkoming.
*ro'gtintitaftum, f.
nasium (gymn. zonder de 3 hoogste klassen). *roptittent', nt. —en, —en = proponent:
(b.) propoprohibie'rett, fcbiv. (b.) = prohibeeren: ver- voorsteller. proponie'ren,
= neeren : voorstellen, voordragen.
bieden, beletten, verhinderen.
= proportie: verprohibitief. VroOlOititrmaggeget, tv. = pre- Proportion', iv. --,
ventieve maatregel. 33rot)ibittlY3011, in. = bonding, evenredigheid. proPortional'
proportioneel: evenredig. *roportiottale,
beschermend in- of uitvoerrecht.
= evenredige; mittiere $r.
1. —(e),?" , —e = projekt: ontwerp. iv. —,
*ronts tenmac4er, in. = plannenmaker. middenevenredige. proportivitier y geproprojettierett, fcbtv. (b.) = voornemen, 't plan portioneerd , evenredig.
--, --en = propozitie:
*ropofitioni,
waken (om iets to doen). *voiertir, f.
--e = projektiel: werptuig. *rojettiow, iv. voorstel, voorslag, bewering.
zaal: voor eigen rekening.
—, —en = projektie: voorstelling van een *ro'pregefitiift,
—e?,, Vrilpfte = proost: eerste
lichaam op een vlak. projiate'ren, ftfpu. (b.) = 'Prop ft,
en = proostij.
geestelijke. *ropfteii, iv.
projekteeren.
—, —en = proklamatie: *roPtitii'en, V. = Propyleeen: monumentale
*roffamation',
ingang
(naar
de
Akropolis
in
Athene).
afkondiging, uit-, oproeping. proffautie'ren,
pro rata = naar rato: naar verhouding.
fcbiv. (b.) = proklarneeren.
*ro'reatOutitafiunt, 1.= proreaalgymnazinm.
44.;volottfut, ut. = proconsul.
= connector, onderdirekteur.
fte,
nt.
=
Prokruates,
de
uitrekker,
*ro'rertor,
*rotrus
pijniger. Vrofrit i fte&ntit, f. = prsikrustes- *rorettoraf, f. = ambt van 4.3torettor.
bed: marteling, geweldenarij; willekeurige *ro'fa, iv. — = proza. Vrotalfer, in.
= prozaschrijver, prozalst. profaVrt) =
vorm, waarin een ding gekneld wordt.
*rofu'ra, iv. — = procuratie: volmacht, prozalsch. Vrofaiir, in. — en, —en; 13yo'fit,
recht van onderteekening namens den patroon. ittriftitetter, nt. = prozaIst , prozaschrijver.
..niett = proscenium:
*rorit'vafiitiver,*voturant', nt.—en,—en= *rofVeltium, f.
procuratiehouder. Vrofitralor,
.. to'= voortooneel, avant-scene. VrofcciniunWone,
ren = procurator, gevolmachtigde, procureur. iv. = voorste loge.
prosector:
.. to'ren
*roftiviiti, tn. —en, —en = procuratiehouder. $rofertor, nt.
3.4rotegolttetta, V. = prolegomena: voor- assistant van den hoogleeraar in de anatomic.
Vrofettit', in. --en, —en = prozeliet: bekeerwoord, voorrede, inleiding.
Vrotetariat', f. —(e) = proletariaat: armste ling. 4Vrofettytenntac4er, iv. = prozelieten— = proletarier. maker.
klasse. tProteta'rier, in.
—(e)6, —e = proloog: voorrede, prolit! = wel bekome 't! — gezondheid!
33rotog',
eet smakelijk ! of: morgen
11al)t3eit !
rnleiding.
*rolongation', iv. = prolongatie. proton: brengen!
proffribie'ren, fcblv. (b.) = verbannen.
gle'ren, fcblv. (b.) = prolongeeren.
—en = proscriptie:
= promemorie: *roffriPtion', iv.
*romentoiria,
verbanning.
gedenkschrift.
- = prozodie:
*rontettaln, iv. —, —it = wandeling. pro: *rofobie t, rofo'bif,
leer van de versmaat. profo'bird)
prozomenie ' ren , Wu. (f.) = wandelen.
disci'.
*romerfe, iv. --, ---it = schuldbekentenis.
prozopopee:
,
lu.
pro:
Vrofopopiiie',
*romottion', iv. —, --en = promotie.
personificatie.
prumoveeren.
movie'ren, ftinv. (b.)

*

$roipett.
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4Liriitung.

--e = proviand, provizie.
tn.
VrottietItt, nt.
Vrofpetti, nt.
fpefte = prospect: uitzicht; prospektus.
intendance. Vroblattf=
43roblattrautt, f.
= prospereeren:
f. = rnagazijn van levensmiddelen,
gedijen, bloeien, voorspoedig zijn. tprofpertz proviandmagazijn.probiantierett,febiu.(0.)=
prosperiteit ; welvaart, voor- proviandeeren. Vrobiatttie'rititg,
— =-—
tat',
proviandeering.
spoed.
prow zie profit! proftentat-Wvit! = mor- Vrobtaittlfolonne, to.; :ntetfter, nt.; =fel)iff,
gen brengen! tn.: eine 1c0Otte 9;3r. = een f.; lvagett, m. = proviandlicolonne; -meester;
mooie geschiedenis, ding; be fiegt bie gan3e -schip; -wagen.
4.3r. = daar ligt de heele rommel.
—, —en = provincie. 4 robilt3',
Vrobin3',
provinciaal. probitt3iar
prottititie'rett, fcf)tn. (h.) = prostitueeren: belnapter, tn.
prosti- provinciaal, provincie Vrotntt3tat'auOrimfb
blootstellen. Vroltttutton',
—
[tutie.
= gedeputeerde staten. (ein) Vrobin,
43rof3eitchtut, zie $roiceniunt.
—n = provinciaal. *rot:IWO:
trotaaottiff, nt. --en, —en = protagonist: 3iale, nt.
eerste tooneelspeler.
f. = provinciaal blad. Vrottimia,
.. men = provincialisme,
proteateren (spr.: ..zjieren), fcf)tn. (1).)
Ii4intuL m.
gewestelijke uitdrukking. 43rottitt3iat'lattb,
protegeeren.
provinciale staten. Vrobitt3lar:
= protelne: eiwitstof.
tan, in.
Vrotelit',
= protectie. Vroteftor, frOitti foilegium, f. = provinciale schoolcomVrotettiotti ,
..to'ren = protector, beschermheer. missie. 4 robitt3iat'itabt, tn. = provinciestad,
m.
protectoraat: plattelandstad.
—e
tOroteitorat', 1.
beschermheerschap.
:fiptobe, 11).
Vrabimiat'iljtiinbe,
protest;
gegen etro. provinciale staten; pr. synode.
—e
Vroteft', nt.
e.Oetien od. einfegen = protesteeren tegen probimielti = provinciaal, gewestelijk.
jets, protest of verzet aanteekenen tegen Vrobifioni,
—, --en = provizie: voorraad;
for'en =
jets. Vroteftattf, m. —en, —en = protestant. makelaarsloon. 4rotri'for, in.
= protestanten- provizor: bevoegd waarnemer van een apoVrotejtaiftettbereht,
Vro:
theek.probtfO'rifc0=provizioneel:
voorloopig.
bond. 4.noteitaiti tifit = protestantsch.
provizoriurn:
— = protestantisme. Vrobifo irium, f.
teitautWuttO,
—, —en = protestatie : voorloopige inrichting.
13roteftation',
voorbehoud, afwijzing, verwerping. protef: probocie'ren, zie 1)roboaieren. Vrottotation',
tie'ren, (f).) = protesteeren, zich ver- —, —en = provocatie: uitdaging. protio,zetten, tegen jets opkomen. Vrotettlofteit, fato irifit = uitdagend, tartend. trrotio3te're1t,
1cOin. (f).) = provoceeren: uitdagen, tarten.
qm. = protestkosten. Vroteitler, nt.
—
protesteerder.
Pro3ebte'reit 2c., zie procebieren
—e = procent, percent;
in.
=
Proteus:
een
zeegod
(die
naar
43rovitt',
T.
44roi teu4,
believen van gedaante kan veranderen); soort au 5 tar. = tegen 5 procent; au fnifien fro=
Lenten = tegen of op hooge interest. 43ro3eitti:
salamander; lig. weerhaan.
—n = prothezis: voorvoe- fatl, nt. = percentage.
1.;rot4ei fe, tn.
..5effe = proces: rechtsging (van letterklank): vervanging van een Vro3ef3', nt.
zaak, -gelling; procede: handelwijze; einem
verminkt lid.
—e = protokol, proces- ben 43r. nutobett = iem. een proces aandoen;
44.;rototoir, f. —
verbaal, notulen; einq3r. aufnefmten = proces- fur6en 43r. Writ einent macben = korte metten
met iem. maken; ein tnagerer sSergteicf) ift
verbaal opmaken; ettu. 3tt 43r. nehmen =
proces-verbaal van iets maken; ettn. 6u $r.
beffer af ,f, ein fetter 43r. = een mager vergegebett = iets in 't proces-verbaal laten op- lijk is beter als een vet proces. 33-rtme'afteit,
nemen; ba.?, 3r. futjreu = de notulen maken. $1. = processtukken. Vro3efrfil1ger, in. =
1.3rototolfaitt', nt. —en, —en = schrijver, pleiter. $ro3efrfiiiguttg, in. = procedure.
= procedeeren.
giiffier. Vrotofolt'bur4, f. = register, notu- provijie'rett, fcf)in.
= schrijver, Vrvieffions , in. —, —en = processie. tpro:
lenboek. Vrotofoltliit)rer,
gri flier, secretaris. protofoltie'ren,fcbtu.(b.)-=
3efftrOiraupe, tn. = processierups.
= proceskosten. 33royf3':
proces-verbaal opmaken, verbalizeeren, no- Vro3efrtoftett,
tuleeren.
orbming, tn. =rechtspleging. Vroyfrfarty,
= pleitprotoplasma,
celstof.
in.
=
rechtszaak.
=
3ro3ef3'fintt,
43rotoPta4Itta, f.
proceslievend, pleitprototype: eerste zucht. pro3efffiir4tig
--e
VrototW, f.
ziek.
afdruk; oerbeeld.
— = fout (bij 't breien,
—, —en = protuberantie: Vru'Int, itt.
13rotitheratt3',
(f).) = borrelen,
haken e. d.). pru'beitt,
gezwel, uitwas, knobbel.
—en
=
bluffer,
pother;
[pad,
pruttelen
(van
kokend
water enz.); knoeien
`43ro1i, in. --en,
(bij 't breien e. d.).
tweewielige kar].
f. = peilstift, tentijzer, sonde.
= voorwagen, voorstel
3rotr 3e, in. —,
van een affuit. proti3ett, fctiln. (1.) = bluffen, priefett, fc0tu. (f).) = toetsen, onderzoeken,
pochen; (een kanon) op 't affuit zetten. prof: examineeren, (een rekening) nagaan; &i auf
3enfiatt, protiOR = blufferig, grootsprekerig. Sitbergebatt pr. = 't zilvergehalte van erts
= bluffer, grootspreker. onderzoeken; einett areuttb pr. = een vriend
Vrot'3er, nt.
= wijn probeeren; ber
13rotrtafteit, nt. =munitiekist.VrotrivaRett, beproeven; rein
,Serr Priift bie einett = de Heer beproeft de
in. = munitiewagen.
blefinnung
--n = Proven(:aal. pro., zijnen; einen auf feine
Vrobettcale, m.
iem. ten opzichte van zijn bekwaantueltvalifrt) = Provencaalsch.
—en = preverbium spreek- heden, gezindheid onderzoeken; bie Actnbibaten
VrotieW,
= examineeren.
=
nt.
woord. protiertitailiftt = proverbiaal: spreekexaminator, onderzoeken, toetser. Vriirfteitt,
Nvoordelijk. Vrotierliintit, j. (:;),
Olen,
= toetssteen.
,
!Pronerb.

profperie'ren, fdtin.
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13riifittiOarbeit,

onderzoek, examen; beproeving; eine $r.
abbatten, macben, befteben = een examen
houden, doen, afleggen.
4.; rii tifunt0ll artiett, iv.; :fontmiffion, in., :Act',
examer4werk, -commissie; -tijd.
*A rti'fitn(03eugn0, f. = bewijs van afgelegd
examen.
stok, knuppel, slaag,
Vril'aei, in. —6, —
ransel. h). --, —en = kloppartij,
vechtpartij. Vrii'aetIljunne, :fnatie, m. =
zondebok. Pril'gettt, icfilv. (1.) = slaan, ran= stokselen, afranselen. Vril'aetttrafe,
slagen(straf).
—n = prunelle.
'43riitteIle,
—(e)6 = pronk, staatsie, pracht,
'Pruitt,
praal. Vrtitit'bett, f. = praalbed. pruttlen,
id*. (1.) pronken, prijken, pralen. Vrttitt'=
gen-tart, f. = pronkkamer, mooie kamer.
pruntliaft = prachtig, pronkerig, zwierig.
prunt104 = zonder praal, eenvoudig. Vrttnr;
raw, no. = weidsche, hoogdravende redevoedeclamator.13runf:
ring.lkuttrrelmer,
fttc4t, = pronk-, praalzucht. /./runtibolf,
zie prunfOaft. VruttNitnnter, j. = pronkkamer, mooie kamer.
[prit'fctien], Pru'iten, fd)))). (b.) = proesten,
luid niezen, blazen.
Vrttt4, tn. = Pruth.
P. S. = $oftffriptunt.
vaintIntit,
Vain, in. --(e*
f. = psalmboek. vartitenbicbter, tn. =
psalmdichter. ventenoicing, m. psalmgezang. Vatntift', nt. —en, —en = psalmist.
psalmodie:
—(e)n
Vain-cubic',
liturgisch gezang.
vfarter, m. = psalter: 't Boek der
Psalmen, een snort harp, Tier, lange rozenkrans, bladmaag.
Vfeith011tivaPir, in. —en, —en; =flt.pit, f. — 6,
—e = pseudo II graaph (schriftvervalscher);
-niem (valsche of aangenomen naam).
Oft! = st!
Vtrdic, —n = Psyche: ziel, in de
mythologie de geliefde van Amor. 1.3ftpti:
aler, nt. --6, — = psychiater: arts voor
zielsziekten. vorpiatrie, io. — = psychiatrie : leer van de zielsziekten. pfnitiaitrifet =
psychiatrisch. pfo i ct)ifcti = psychisch: de ziel
betreffende, van de ziel. vfortograpir, in.
—en, —en = psychograaph: schrijftoestel voor
opgeroepen geesten. Vft-Aotow, m. —en,
—en = psycholoog:zielkundige. Vfnct) otogie',
psychologie: zielkunde. pfncotoi=
—
nifft) = psychologisch.
tegenwuordig
p. t. = pro tempore : Sur
(unfere p. t. Sunben, bat p. t. $ubiffunt).
Ott). = passato : tette)) Monate,
ptotontalfit = Ptolomelsch. *3t0tomaiui4,
nt. = Ptolomeus..
— = puberteit.
Vubertiit',
= publiek.
Om i t/lice = in 't publiek.
—, —en = publikatie, beVtiblitation',
publiek.
f. —(6)
liendmaking.
iAro. (b.) = publiceeren. tpu.:
,
in.
--en,
—en
=
publicist:
die
het
titiaift s
staatsrecht onderwijst, er over schrijft; ook:
dagbladschrijver. in. — = publicistika: leer van 't staatsrecht; journalistiek.
plaagzieke kabouter, kwelgeest.
Vuct, m.
I3uclet, zie Oudet.
Vub, 1. —(e)6, —e = poed, pud: Russ. gewicht
van ruim 16 K. G.
(1).) = puddelen: een wijze
Putebettt,
VAN GELDEREN Deeitsch Woordenboek.
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van smeedijzer maken. Viltvbefofen, in.,
:Wert, 1. = puddlingoven. Vutvbciftatit,
in.
puddelstaal.
= pudding,
4110'bittg, m. —(e)6, —e u.
podding.
nt. —6, — = poedel: een hondesoort,
misworp bij 't kegelen, misschot, foot; (stud.)
pedel; bah ift be6 $itbet6 Kern = dat is 't
fijne van de zaak. vu'betimnb, in. = poedethond. *3tt'bettopf, in. = kroeskop.
Yu. = bonten of harige muts, pelsmuts. pu'betn, fcbhi. (b.) poederen. pit'bet:
'tart' = moedernaakt. puibetniirrifcb =
allerzotst, uitgelaten. pu'betnaf; = zoo nat
als een kat.
= (haar)poeder.
33u'ber, m.
=biir4fe, to. = poeclerliVu'berlibeittet,
zak; -loos.
pu' p erin poederig, poeierig. Vu'berittantet,
= poedermantel. pu'bern, (0.) =
poederen. Vu'berputer, nt. = poeder-, stofsuiker.
Puff! = bof! pof! poef!
I. 113uff, in. —(e)6, 13iiffe = bof, pof, doffs
slag, stoot, wat bol uitstaat; larie, humbug,
bedriegerij; bordeel; er lane einen her:tragen = hij kan een duw(tje) velen.
II. Vuff, 1. —(e)6 = pof- of pufspel (op 't
dambord).
vittfarmei, m. = pofmouw. 1.4trfe, —,
—it = pof, wat bol uitstaat. puffer', fdity.
(b.) = poffen, knallen, boiler), stompen, met
poffen of doffen voorzien. Vurfer, nt.
zakpistool, buffer, puffer(t). puffin =
—
met poffen, uitslaand, bol.
Vuffjpiet, 1., zie tuff II.
Twit, zie Wit
= pul, flesch.
Vutle, in. —,
—n = zeepoliep; pulp.
Vitt'pe, to.
m. —e = pots, polsslag, harteklop;
einem ben $. ffiOten = iemands pots voelen;
eirteut an ben 43. fi4teit = iem. aan den pols
=
voelen, poise'', uitvragen. 4,43uWat)er,
slagader. vulW flefitinutft, to. = slagader(0.) = kloppen,
gezwel. putffe'rett,
slaan, pulseeren.
— = pulsometer.
Vutfoineler,
VuOlAtag, in. = polsslag. Vuwiftittitanb,
=
stilstand
van den pols.
m., =ftOttlittg,
— = polsmof.
Vii01/Ariner, tn.
lessenaar, lezenaar,
Vutt, I. —(e)6, —e
bureau.
Vut'ber, 1. —I, — = poeder, (bus)kruit,
stof; er bat ba6 nidit erfunben hij heeft
het buskruit niet uitgevonden; er ift 31). t.
unb Ofei berurteilt = veroordeeld om doodgeschoten to worden; et bat Weber 13. nod)
Ofei = hij heeft niemendal; er bat fein gan3e6
13. berfcboffen = al zijn kruit verschoten;
tans fein 13. rieobert = hij is laf.
:Jabot, tu.;
VutiPerlibetttet, tn.; =bampf,
: fall, 1. = kruitllzak; -damp; -fabriek; -vat.
put'Perfir = bijdehand, snedig, slagvaardig.
er onto f. = kruithoren. purberin =
poederig, bepoederd, bestoven. putherifie';
ren, (b.) pulverizeeren: tot poeder,
tot stof maken.
Vutlierlitammer, to.; Jarrett, tn.; ;torn,
= kruitllkamer; -wagen; -korrel.
Vat'berlitabung, W.; :manct3in, f.; :mad,
f. = kruitillading; -rnagazijn; -mast (voor
een lading).
meelbuskruit.
Vurbermetjt, 1.
28

puthern.
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33utitvarett.

0).=kruitmolen.ont i t)crit, fctfiv.(4.)=
pulverizeeren, poeders gebruiken, schieten.
:fad, nt. =
lAttlierilprotie,
=rats %
kruitil proof; -damp; -zak.
purberfriteu = bang voor 't buskruit. tut':
PerfrOttiiirtner, in. = zwermer, vuurpijl.
VutsberlIturnt, tn.; :tonne, h3.; :Perftttuii:
rung, tu. = buskruitiltoren; -vat; -complot.
= kruitwagen.
33u1'berittagett,
= puma: Amer. leeuw.
lAt'uta, m.
— = dikkert(je).
Vitut'rad,
India = mollig, lief.

(O.) = popelen.
011P'Perut
Put! = puur, zuiver, onvermengd, looter.
puree, brij.
—,
Viiree',
—, —en; Vurnatitt',
Vurnan3',
—e = purgatief, purgans: afvoerend middel.
Vttvgato'rittut, f . = purgatorium: vagevuur. purnie'ren, fc4tu. (4.) = purgeeren.
Vurnier'utittel, = purgeermiddel.
Vitrififation', —, —en = purificatie: reiniging, loutering. purifi3le'ren, 1cWv. (I.) =purifleeren: reinigen, louteren.
Vu'rimfeft, 1. = Purimfeest.
—e = bof, slag; auf $. = VttrWmu, m. — = purisme: overdreven
431tutti,
mac4en, an= zucht naar taalreinheid, daaruit ontstaan nieu w
op de pof, op de borg; eineit
gevormd woord. Vurift', in. —en, —en = purist.
legit = op de pof, borg nemen.
= pompzwengel.
Vurita'ner, = puritein, rondkop.
tOttrup itlaltett,
—, Puritaltife0 = puriteinsch.
= welpomp.
brunnett,
= pomp. puut'pen, 1cOni. (4.) = pompen, Vur'pur, in. = purper (zoowel kleur en
stof, als gewaad). Vurintrfartie, Iv. = punleenen, borgen.
.inar4er, per(kleur, -verf). pur'purfarben, :farbiq =
Vunt'petilltaften, in.; :tothen,
purperkleurig.
tn. = pomplikast; -zuiger; -maker.
1. =
:nefoanb,
13uut'PenlIrotir, 1.; :friltuettaei, m., :Wert, Vur'pttrlifieber,
purperijkoorts (scharlakenk.); -kleed; -hoen.
f. = pomplibuis, -zwengel; -werk.
— = pomper.
Vur'purtittt, in. = kardinaalshoed. Vitr'pur:
33unt'4Jer, nt.
lippen, $1. = rozeroode lippen. Vur'pur:
[punt'perit, 1c1-1). (4.) = hameren, kloppen.]
— = kort dik kereltje, mantel, tn. = purpermantel, vorsten-, karVuttePernidet,
pompernikkel (Westfaalsch grof brood).
dinaalsmantel. Vurip crntuf Met, to. = pun131tutp'4ofe, Iv. = korte wijde broek, fiets- permossel. purVarn = purperen, purper.
broek. VuntO'ftation, 01. = pompstation.
PursPurrot = purperrood.
= purper11— = Punier. pultifdi =
tu.; :fitnede,
`43tt inter, nt.
kleur; -slak.
Punisch.
Vlittft, tn. —(e),6, —e = punt (de p. = lees- [puriren, fc4tv. (4.) = gonzen, brommen, mor-

teeken, anders: he t p.), stip; plek; bie relen, pokes, porren (op 't schip: de wacht
wakker roepen).]
$unfte auf bem i = de puntjes op de i; ein
bomber S. = een wonde plek; ic4 War, ftanb Vur'3eftiaunt, pur'extrt, zie 93urythautit 2c.
attf bem $. abpreifen = op 't punt to ver- ['43uifet, m. –4, — = liefje, poesje.]
.. ten (Hong.) poesta, steppe.
trekken; $. 2 114r = precies om twee uur; Vuffta, tv.
[ein
—
its $. ber lyre = op 't punt, stuk van eer. [43u'fte,
adem; au?, ber
Vunttation', —, —en =punctatie: 't eerste buiten adem zijn.]
—, —0 = puistje, pukkel.
ontwerp (van een contract). Viinft'cOen, f. 1Gultet,
— = puntje. Inutttleiren, fcblv. (4.) = Pit i ftelt, fc4tv. (4.) = ademen, blazon; idj ufte
puncteeren : bestippelen, water aftappen.
bir hic0 = ik zou je danken. $11.-jit t rotyr, 1. =
— = punkteerwaar- blaaspijp.
Vunttie'rer, tn.
zegger, geomant. Vuttftierlunft, = Vit'te, —, —0 = kalkoen, kalkoensche hen;
bie atte $. = dat ouwe wijf ; mein Vit'cliett =
puncteerkunst, geomantie: waarzegkunst uit
stippen. Vunttientabei, Iv. = acupunctuur- mijn hondje, mijn kippetje (tegen kleine kinnaald; graveerstift, radeer-, etsnaald. Vat& deren). 4.41'ter, in. —; to. =
tier'rab, 1. = stippelrad. piinftlid) = stipt, kalkoen, kalkoensche haan. pu'terrot = zoo
rood als een kalkoen.
nauwkeurig, punktueel, precies.
felt, tv. — = stiptheid, nauwgezetheid. Vutfctit, in. —e = (plotselinge, voorbij.. to = punt; unb bamit gaande) volksoploop, standje. putifitett, fcf0v.
331Infitunt, 1.
daarmee uit! Vunftur', to. —, —en = Vita! Putt! = kiep, kiep ! [(4.)= ophitsen.
$.!
punctuur, stift aan 't timpaan.
Vutlen, $t. = kinderfiguren.
= punch, pons. Vitnmr, 'Pit* in. = tool, opschik, toilet, prank,
tOttnfr4,
mute,
= punchbowl. pun'fr4en, fcf0v. modeartikelen; pleisterkalk. put'3en, fc4tv.
(O.) = een punchdrinkgelag houden.
(4.) = poetsen, schoonmaken, mooi maken,
punchextract. opschikken, optooien, uitdossen, toilet maken ;
effett3,
,egtraft,
(bie Maine) snoeien; bad 2ic4t, ficb bie Wafe
= punchkom.
VultfrOiciPt,
= de kaars snuiten, den sous snuiten;
4 uttf3ett, nt. — = pons, doorslag, muntbepleisteren, berapen; hie
bie Vattern p.
stempel, steekijzer. putt3le'rett, fc4tu. (4.)
= de mooiste maakt
beeldwerk maken, uitsteken, uitslaan.
Sc4iinfte In* bad
puPiltairifriie Siiter4eit = pupillaire zeker- dat ze gezien wordt; fic4 40. = oak: zich vonheid. Vitpit'f(e), m. —n, —n; tv. —n = mommen. Vitt'3er, to.
— = poetser;
pupil, pleegkind, onmondige woes.
doorhaling, uitbrander, standje. vitOlentarib
f. = toiletkamer. Vutraefritaft, 1., :4anbel,
—, —n = pupil, oogappel.
Vuoitite,
= modezaak. Vull'Itanbittna, to...-. modeVupirtennetber, V. = pupillengelden.
— = poppetje, popje, liefje. magazijn.
^ iippicoeu, f.
= koddig, grappig, komiek; eine pub
Vuolle, —n = pop, larve, masker,
nymph; er gait bid in bie $uppert = (Berl.) aige 92uba od. Arttfe een potsierlijk mensch.
hij gaat heel y en; fiber bie $uppen = to von. Vurtar4erin, Iv. —, —nen = modiste. Vutf':
Vup'PenlIgefiefit, 1.; :topf,
:fpiet, f.; fit t, iv. = pronkzucht, zucht voor opschik.
:theater, f. = poppenligezicht, -kop; -spel putyfiiittin = pronkziek. tOttifttifr4, m. =
(-kast); -theater (-kast).
toilettafel. Vutrtuaren,
=modeartikelen.
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Inuartatidufer.

— = pyrometer:
tOutrAininter, r.= rnooie kamer, pronkkamer, Vbromeler, f. (a. m.)
salon; toiletkamer.
hittemeter. Vbroterlynit, iv. = pyroteph= puzzle.
nica: vuurwerkkunst. ptiroterWitifrf) = pyro33n9'31e (spr.: pOzzet), f.
— = pyaemie : bloedvergiftiging. technisch.
Vbantle',
VOnittiVe, Iv. —n, = pygmee: dwerg. 330-E'rijnOteg, In. = Pyrrhusoverwinning.,
bbtintii'ettbaft, otmtzta.'OA = pygmeelsch: 33t)0a.s gort0, in. = Pythagoras. Vtitijaq4::
dwergachtig.
re'er, nt. — Pythagoraeer. ber plotja=
norCifite 2e1 riat3 = de stelling, 't theorema
pyramidaal. Vbratiti'be,
bbramibai'
—n = pyramide; bie Oeivebre in $bra, van Pythagoras.
= Pythia: priesteres van 't
iniben feeit = in rotten... Obrami'benfiir, Vb itbia,
min
pyramidaal, pyra,midevormig.
phisch orakel. plytt-ofro = Pythisch, orakelVbrena'ett„ 1.3f.
PyreneeOn. poreniiifcij=-- achtig; bie pbtbiWit Spiefe = de Pythische
Pyreneesch.
of Delphische spelen.

C.
= Q.
Znab i be, zi p Quappe. quabi betiq slap,
week. [quab'bein, rcOtv. ((j.) = sjokken, slap
voortgaan, waggele4
gebabbel, kinderZnattelei', lo. —, —en
praat, beuzelarij, onzin, halfheid, geweifel.
bazelen, wauwelen,
itbiv. (1.)
beuzelen, weifelen. Z
e naclei0m0,
:liefe,
= weifelaar; wauwelaar.
kwakzalver.
—
CA. uarrfalber, in.
—, —en = kwakzalverij.
C,nattfaitierei',
auturfaibern, fctiv. (b.) = kwakzalveren.
--n = blaar (door de brandCamb ibei,
netel veroorzaakt).
,CLualnr, iv. —, —n; in.
od.
.:itacf, 1. = hardsteen, arduin.
berftein,
Cuabrant', in. —en. —en = kwadrant.
Cambrat', 1. --e = kwadraat, vierkant;
itt? Q. erijeben, bringen = in 't kwadraat verheffen, herstellingsteeken (in de muziek).
= vierkante voet. qua::
C,uaborat'fufl,
braligr4 = vierkant. quabralifrke
rifling = vierkantsvergelijking.
Cuabrat'ilmeite, iv.; ;meter, ¶. (it. lit.) =
vierkante mij1; v. meter.
= stomme stijfkop.
exabrat'fitabet,
Cambratur', iv. —, —en = kwadratuur.
= vierkantswortel.
uabrat'luuraet,
= vierkant (getal), kwaCAmbrat'ani)1,
draat, wortelgetal. Cambrat'abit, m. = vier(b.)
kante duim. quabrie'ren,
't kwadraat verheffen.
.. gen — quadriga: vierCambega, iv.
span.
=
—,
uabrille (spr.: lardrielje),
quadrille, kadrielje.
Uabrit[i01t', tn. —, —eit = kwadrillioen,
millioen in de Ode macht.
viervoetig dier.
1:.%uabrubeb', 1. —en, --en
= quadruple alliantie.
uabru'Petallian3,
zie Rai.
(1.) = kwaken, kwekken.
qualen,
qualm, 1cWv. (I.) = kwekken.
— = kwaker.
Cwater, in.
Cmal, iv. —, —en = kwelling, pijn, verdriet;
test bie UaOt bat, bat bie od. akabf inacOt
Q. = kiezen is een lastig ding. quiViett,
fcblv. (b.) kwellen, pijnigen, plagen, hinderen; fix4 q. = zich kwellen, zich af-, uitslooy en. quiVienb = lastig, pijnlijk, martelend.

qualenmiibe, iv. = moe van pijn. Catalter,
= kweller, plager, lastige persoon.
m.
niiIereii , iv. —, —en = plagerij, hinder.
qualertfoil = plagerig. Cual'aeift, m.
plaaggeest, zaniker, lastpak.
--, —en =-- kwalifikatie,
CAuatififation',
bekwaamheid, bevoegdheid. Camlifitatio'W=
atteft, 1. = diploma van bevoegdheid, acte
van bekwaamheid. qualiNier'bar = to
kwalificeeren. quatift3ie'ren, fc01-0. (1).) =-kwalificeeren: nailer omschrijven, bevoogd of
zich leenen,
bekwaam verklaren; ficft q.
geschikt zijn. ergeben =
zwaar vergrijp, misdaad onder verzwarende
omstandigheden.
Cualitat', iv. —, —en = kwaliteit. quail=
tatib' = kwalitatief: naar de hoedanigheid.
,C,1ialrfe, Iv. —, —0 = kwal.
Camino', nt. —(e) = walm, kwalm, dikke
damp; drukte, pocherij. quenten, fc01ro. (b.) =
walmen, dampen, (boat Cfen) rooken; pochen.
quarmiq = dampig, rookerig.
—n, — = fluim. quarftern,
Cmat'foter,
spuwen, spugen.
fcblv. (b.)
quat'boli = smartelijk, pijnlijk, kommervol,
verdrietig.
= paal (midden in den
C.uan'bet, in.
kolenmijler).
CAlantit q t', —, —en = kwantiteit, hoeveelheid, aantal. quantitatib' = kwantitatief:
naar de hoeveelheid. Cvnatti tunt, f. .. to = quantum : aantal, hoeveelheid, portie.
[quanttyineffe = kwansuis].
--, --it= kwab, kwabbe, putaal.
CAtaP'Pe,
Cuarautai'ne, ,Cuarantii'ne (spr.:
—n
=
quarantaine.
to.
t',witart, —(e) = kaaswrongel, melkklonter,
modder, slijk, slibber , vuil, rommel, benzelarij, vodderij.
Cuar're, iv. - , --n = drens, huilebalk.
quar'ren, 1cblii. (ff.) = grienen, janken.
quar'riq = huilerig.
--e= verrel, pint, quarto.
I. C,uart, T.
II. :mart, in. —, —en = kwart (in de scherinkunst en in de muziek).
- , .. ten = vierde klasse (van
,-4`....uarla,
%
boven af). Cnartat', =(e)d, —e kwartaal.
nuartaliter = driemaandelijks, per kwartaal.
Cxartai'riiuMer, =fiiuter, tn. = hij, die
maar dens in 't kwartaal zich aan rooken en
28*
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drinken te good doet. ottartorlueife = per
leerling
kwartaal. Catorta i tter, in. -- 6, --tit quarta. 51,%ttortattr,
ett, en; t.'„ttort'=
kwartijn, in quartoband.
baub, in.
zie Cuart II.
tI.."'atarte,
eator i terbect, f. = halfdek, kampanje.
--n = quarteron: een
Cuartcro'ne, in.
gewicht, een maat, afstammehng van Mestiezen en Europeanen.
CatorteW, f. —(e)6, ----e = kwartet.
Cmartlforntot, f. ; :beft, f. = quartojjformaat ; -schrijf boek.
(e)6, --e = (stads)wijk, kwarCAnortier', f.
tier, logies, ondertlak , herberg, won ing,
bij ietn.
kamers; bet einem in C. lienen
ingekwartierd zijn; C. iteiniten zijn intrek
neaten; Z. p,ebett = kwartier, pardon geven.
Catartier'biliet, f. = bewijs (if biljet van
inkwartiering. nuartic'reu, fdjiv. (0.) = iii
kwartier leggen.
Vmartier'ilactb, 1.; :Hite, iv. = inkwartieringsilgeld ; -1 ijst.
Catartier'utortier, in. = kwartiermeester,
= quartozijde.
I foerier.
4..1tarefette,
Calor& in. —e6, kwarts. ottatWortio =
kwartsachtig, -vormig. i".."AtorOeffen, in. =
kwartsrots. quar'Aio = kwartsachtig.
e6
smulpartij I.
Citci,
I quajelii, ROM. (h.) = bazelen.1
qua'fi
kwazie, (urn) zoo te zeg,gen, eeingszins, zoowat.
Catafintoboaeltiti, $I. = Quasitnottogeniti:
Zondag voor Paschen.
onai'fcitt (spr.;
fdini. (0.) = zeitren,
zaniken I.
=
kwassieof bitterhout.
t.11"ataffin,
—,
—e6, ---e; t.'..at a' fie,
n
CAI aft,
bosje, kwast. Catiiit'rbett, fcfp.). (0.)
kwastje.
Ottiiitiottierf = in kwestie.
—en = quaestor: rent-,
Catii`itor, in.
penningmeester. Cyttaitur', to.
—eit
quaestuur: anibt, van een quaestor, has.
CAtatent r ber, in. —6 quatemper, (platertemper: 1e dag van een kwartaal, hij de
H. K. een vastendag op den isten Vrijdag
van elk kwartaal.
_ it = (Inatome: vier (bedrukte) bladen; vier numiners in een rij (in
't lottospel).
C',uatfc1), —e6 = domheid, zotteklap;
plodder, pap. quatfti)! = pats! klets!
quat'frben, fcfp-u. (0.) = kletsen, zotteklap
uitslaan.
Catecle, iv. —, —it; C`meetertark4 = bonds-,
kweekgras.
VarbOotber. Catecrfitteer,
Catetrfpotber,
1. kwik(zilver). qued'fitbcrartia = kwikzilverachtig. quettfitber4attia = kwikzilverhoudend.
= kwilqCAteeffither II faille, iv.; Janie,
zalf; -kolom.
= kweek-, hondsgras.
C...ttectlue-i3ett,
= handdoek, servet.
—,
Cueirle,
—e = bron, Caterle, in. —,
CAtelf, tit.
--n
bron; id) Otte e6 due ber tieften, au6
= uit de beste, betrouwbare
F,IttieWiffiger
bron; acid ber erftett C. bqiefien
uit tie
eerste hand koopen.
I. quertett, ft. (f.) (ho qattIft, er
twat;
quiitte; quilt! gequotten) zwellen, uitzetten,
(op)borrelen, ontspringen, (op)wellen, voortkomen, vloeien; [doen voortkomen, voortbrengenj; inir quint ber Q3iffeit int 9,:quitbe

oticriffiercu.

ik kat' 't eten niet dour de keel krijgen
(van boosheid).
IL qualm, ittiv. (0.) in de week zetten,
(laten) weeken; nequeitte Slartoffettt = aardappelen met de schil.
Cdualettforftijer, in. = bestudeerder van de
bronnen. ti.; =ftubium,
f. = bronnenstudie. quellenutilf#q = vulgens de bronnen, echt, authentiek.
bronnen, wellen bevatteud. Cmcilluaffer,
f.
wel-, bronwater.
C.%tten'bel, tn. —6 = wilde thijm, kwendel.
—, en = gezanik, gedrena,
Catenacicii ,
zainken,
plagerij. quen'acin, feOlv. (0.)
drenzen, plagen.
ucun'ter, in.
—=
zaniker, drenzer.
= vierde lend.
Cucttrrtjeu, f. —6,
dwars, schuitts, Me
cicite vitt q.
otter
loopt verkeerd; bah fonunt mir fair q. zeer
ongelegen; er ftreift freue, unb q. tyrant
hij zwerft in alle richtingen, overal, nu liter
dan daar, rond; bah Sc0ieffat ftreictit inir o.
burd) ben Veg = het noodlot werkt mij tegen;
et. fdirethen = bewijzen teekenen, schulden
= dwarshalk.
maken. rAtterleallett,
Cuer'bentb, f.
dwarsband, -bout, staaf,
stut, verbinding.
=bourn, let; =buret-0(1)1-0ft,
t.'.%tteri ll bout
in. = dwars!!bank; -hoot; -doorsnede.
dwarste, schuinte, nad) bee C.
Cate're, iv.
burcbfctirteiben = in de dwarste, schuinte
ietn.
doorsniiden; einem in bie
ft-minim
in den weg, in 't vaarwater komen, tem.
dwarsboomen;
ift mix rho. in bie
fotunten = ik ben verhinderd geworden; in
= in alle richtingen, kris
bie Arett3 unb
en kras. rater'elfett, 1. = dwarsijzer.
Cueret', iv. —, —en = klacht, twist.
otte'rcit, f(t)tv. (0.) = dwars doorsnijden.
tegenvaller, kink in de
Caterlait,
kabel, tegenslag.
querfelbein' = 't veld in, 't land in.
[Cuer'fittoer, ni. = vingerbreedtel.
=fk-itio, f. = dwarsIlfluit;
Cater'llffiite,
-folio.
strikvraag, kruisvrang,
Cuer'fraqe,
onverwachte vraag.
Zuer'llturrifie, iv.; :clang, in.; ,aajje, in. ==
dwarslivoor; -gang; -steed (of -straat).
= handbreedtej. C2,,tter'bieb,
[t.%nert banb,
nt. = schuinslag, -stoot. Cater'1)o13, f. =
dwarshout. Cateri fiffen, peluw. Cuteropf, in. = dwarskop, dwarshoofd, dwarsdrijver. querliipfig = raar, dwars, die altiid
wat antlers wil dan een ander.
Cued, z ie quirt.
Citter'Illeifte, to.; antic, iv., =matter, Iv. =
dwarsillijst; -lijn; -muur.
CAterlpfeite, iv.; :rid, in. = dwarslitluitie;
-scheur.
reiszak (die dwars over den
CAter'fad, in.
schouder
dwars up 't paard wordt gelegd).
Cdter'fafte1, in. = dameszadel.
1.; =frilltitt, nt.; ftnittle, 113.
dwars;!schip (in kerken);
=itrafo, iv.
-doorsnede; -stang; -straat.
Cateri ftric4, in. = dwarsstreepje, -lijn, streep
door de rekening.
= dwarsildal,
f.; =treiber,
querieber = schuin tegenover. [-drijver.
r.Mterutant', m. —en, —en = twistzoeker,
klaagzuchtige. querulie'ren, Tcfnil. (0.) =
twist zoeken, over kleinigheden klagen.

Zuerwan.
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Cater'Iltualt,
:tuanb, to.; :Even, ut. =
dwarsliwal (of traverse); -wand; -weg.
—n = blaar.j
[Cuefe, to.
Zucti fitc, to. = verdrukking, pets, persing,
benauwdheid; blauwe pruim, kwets; er lit in
ber Z. hij zit in de verlegenheid. quer::
frOen, jcbto. (b.) = kneuzen, platdrukken,
kwetsen; platslaan, pletten; (Zrattben)
persen; (einem bie ,C)altb) drukken. Caietfdp
tartoffetn, V. = aardappelmoes, puree.
ZuctfOtatit, m. = keelgeluid (waarbij de
stem ornslaat). Catet'fdjuun, —, ----en =
kneuzing, bluts.
Cueue (spr.: j. —é, = (biljart)queue, keu; c. to. —, —6 = queue: achterhoede; Z. macbett, bitben = queue maker).
in. —(06,
quid = kwiek, vlug.
e = bron van stroomend water, fontein.
nt. = amalgama. Caticrutiitjte,
= amalgameermolen.
= quidproquo:
Catiblnoquo, j.
verwisseling, misverstand.
quiefffien, fcbto. (tj.) = gillen, krijten.
(1i.) = kwijnen, sukkelen.
quielten,
etieOie'rett, jcbtu. (ti.) = rusten, pensioneeren.
ZuietWinii"tt, — = quietisme (een mystischreligieuze richting).
nuletifrOeu, jcbto. (b.) =-- gillen, krijten, piepen.
Zitiflung, —, —en = opening in den
dijk voor 't kwelwater.
quittfetieren, jcbto. (17.) = zangoefeningen
maken, kwinkeleeren.
Cubit, lo. —, —en = kwint: kneel:). list.
ten = quinta, vijfde klasse
-Ctilitita, to.
(van boven af).
ut. —é, — =
leerlitig van quinta.

tiitteu.

tAtini te, zie Zitint.
quinterne, quine:
Cs. itlitter'ne, tn. --, ----n
reeks van 5 nummers in 't lottospel.
--, —en
quintessence: 't wezen
effen3,
van de zaak.
= quintet.
Zuintett', 1.
.Cui'proquo, zie Zufbliroquo.
m. —(e)?, = Quirinaal: koninklijk
paleis in Home.
Cuirt, in. —(e)6, e = roerstok, karnstok,
krans (van bladeren of bloesems), beweeglijk
persoon (draaitol). quieten, jibto. (1).) =
roeren, karnen, draaien, rondslenteren, rondtrippelen.
CttiOuit tien, V, nietigheden, beuzelarijen,
bagatellen.
quitt = quitte, kiet, gelijk; mit bent ,Vebert
bin icb q. = heb ik afgerekend; [atter 45offnung
q. rein = alle hoop verloren hebben;
Vfinte6 q. jein = van een ambt af zijn].
— n = kwee(peer). Catitlen,
:uivte, to.
baum, = kweepeerboom, kweeboom.
C4uitlettiarbe, to. = strookleur. quirtett=
net° = kweegeel.
quittie'ren, jcbto. (tj.) = kwitteeren, volduen;
ben Zia* = uit den dienst gain; (bie
carbeit) opgeven. Cuitlung, to. —, —en =-kwitantie, ontvangbewijs.
(spr.: ki ..) — quivive, werda;
er fit burner auf bent Z. = hij is altijd op zijrt
quivive.
= quodlibet: mengelr..%ittoblibet, 1.
moes, potpourri.
= quotum: aandeel, part.
—,
Cuirte,
en, ---en =Cuuticitt' (spr.: kwootsient), tn.
quotient.

91.
titaffienllgott, in.; :Haar, i.; ,fratje, in. =
:ft, f. = R.
ravetallgod (d. i. \Vadat)); -hear (d. i. gitzwart
Una, zie New.
haar); -kraal (of huiskraai).
Iratiallefit, jcbto. (b.) = lawaai makenl.
Itabatti, in. —(e),,:, = rabat, korting, aftrek. Ma'bettututter, tn. = ravenmoeder (slechte
tliabatite, to. , --it = revers, am- of opslag rn.); tIta i bennart)t, lo. = pikzwarte nacht.
(aan kleedingstitkken); smal (bloern)bed, Neeüenillutabet, in. = ravenbek (in alle
rand (van een bloernbed). bet.). ra i beitfittuar3 = ravenzwart. tIta'bett,
y abattie'rett, jcbto. (b.) = rabatteeren: korting fteitt, ut. = gerechtsplaats, galgeveld.
geven of krijten. 91abatt i rettnuttq, to. = 91a1witftiuttite, to. = krassende stem.
9ita'bettbater, nt. = ravenvader (d. i. slechte
rabatrekening; -conto.
Malan', in. (e);', n. —e(n) = rabauw ; grauwe varier).
rabiati, zie ratibiat.
genet.
en, --en = rabulist: rechts= winsti.
[I'llabliett4, in.
thabutiff, in.
verdraaier, advocaat y ear kwade zaken, op'Nat'l'', tn. —(6), —6 = rabbi, rabbijn.
ruier. tliabutiftera, lo. -, en =rabulistertj.
ratittiat' = rabbiaat, woedend, kwaad.
91abbinati, 1. ---(e)6, e= rabbinaat. tliabbi'= rabutilliftt = opruiend.
net!, tit. --6, — = rabbi, rabbijn. rabbl i nifri) = I. 9ta'ce(spr.: p ees), lo. —, --6 = race, wedren.
II. 9ia'ce, zie Plane.
nsch
rabbij.
:Italie, in. --it, —it = raaf; er jtiebtt tole ein ainnYbenterbe, iv. = wraakzucht. 914'dy,
N. = hij steelt als een raaf; ein ittether H. = lu. — = wraak; W. (ut einem nebineit=_- wraak
op iem. nemen; bah jcbreit nact) H. = dat
een Witte raaf.
roept orn wraak.
ttin i bettlIna4.4, f.; ,art, Iv.; :ettern, 431. =
ravenlaas (d. i. kreng, galgenaas); -aard (of tinta i rtyllatt, in.; .. ,t)ttrft, in.; :neift, in.; ,Riittlit,
lo. = wraak Iloefening ; -zucht ; -geest (demon);
-soort); -ouders (d. i. slechte ouders).
-godin (Eumenide).
Ma'bettllieber, to.; =fortftiU, ut.; ,f-ufb In.;
raveli
veer;
-nbeksuitsteeksel
,
tIta'cliett,
in. -- 6 -- — inuil, mondholte, krater.
-0etriiiime, f. -,---vuet (een plant : hoornkers); -gek ras.
ritirtytt, fano. [selte,1 get adieu] (1).) --, wreken,
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fic4 an einem Mr od. ivegen eta). r. = zich op
iem. voor iets wreken.
muil-, kratervormig.
rai Menfiirmig
= mond-keelverbinding.
d'enntiinbuttg,
tnalte1101I1ler, nt. = slechte wijn.
.Raider, m. - wreker. rii i tterifri) =
wrekend, wraakzoekend. 91att i gier, =furrit,
wraakbegeerte, -zucht. radynierici,
= wraakgierig, -zuchtig.
Wad, zie Wrrat.
onfatsoenlijk mensch.
%Acid, nt.
rakker, guit,
:Raider, in.
Schalk, lammeling; amandelkraai, racitern,
zwoegen, beulen, sloven. ;hat':
fc0iv. (t).)
fer3eug, 1. = rakkers.
= racket (bij 't lawnMulct, 1.
tennis).
Mab, 1. Ntiber = rad, wiel, spinnewiel,
rijwiel, frets; ern Nab ftljtagen = (boat tau)
prunken, (ate, Zurniibung) een rad slaan.
91abiactife, iv. = as (van een rad).
-(e)e,
schandaal, spektakel,
ftinbetif,
rutnoer, Kerrie, lawaai.
Atab itioltrer, m. = naaf boor. thabitirumte-n,
In. = put met een rad. 91iibicriett, 1,
raadje, wieltje, fietsje. 91abibautpfer,
=
raderboot.
91ai be, iv. -, -a =dolik, bolderik, koornroos.
(0.) = radbraken (eiy. en
raibetirectjen,
= houweel; befoffen
91aibe0atte,
eine N. = dronken als een snip. ra'betn,
(1-0= wielrijden, fietsen. ra'betit,
(f).)=
Oaten) ronddraaien. =-raddraaier, belhamel. 9ia'beittatter, in. .--wagenmaker. 9141)ergeiiiinfe, 1. = kast (van
een uurwerk). fcbtro. (0.) = radbraken, overrijden, (in de lijnbaan) 't rad
draaien, zich (door een rad) voortbewegen;
ictr bin Pile gerdbert = ik ben stijf, als geradbraakt.
r. raderdiertje.
Wert, 1. = raderwerk. rabifaOren (nur
Itif.) = wielrijden, fietsen. 9iab'fatrer,
wielrijder, fietser. 9thifet tle, iv.
n
velg. tittlbf felifter, f. = rond venster. rab ifiirntig = radvormig.
91abillgeteife, j.; :geloic4t, 1. = raderlispoor;
- gewicht.
91abiati fpftent, j. = radiaalsysteem. 9tabia':
ten, V. = straaldiertjes. 91abiation',
--, -en = radiatie : uitstraling.
rabieiren, 1cOlv. (tj.) = radeeren: uitkrabben,
etsen.
,gununi,
:nteffer, 1.;
91ablerlfirnW,
radeerilvernis; -gom; -roes;
qtabet, Yu.
-naald (etsnaald).
-, -en
radeering, ets.
91abieirung,
radijs.
91abie,61ten, 1.
-- e =
rabirati = radicaal. 91abitar, f.
radicaal: grondslag. 91abitalWittlW, r.
=-radikalisme.
- = radioRabion'ei ter, T. (alich:
meter: stralenmeter. 91(tibiu, ---, biers
radius, straal. 9/aibiunt, 1. -(b) = radium:
een stralend metaal.
bicee, = wortel.
thaibig, iv.
- = fietser, wielrijder.
alabler, in.
= radlijn, cycloIde. 91abinta,
91ab i tinie,
titer, in. wagenmaker. 910)in-tante', =
soort wijde mantel. 9labltatie, iv. = naaf
(van een rad). 9/ab i fttaufei, Iv. schepbord.
schijfrad, katrol.
91abitcfieibe,
fritiene,
= wielband. 91ablAtagett: btv.;
= 't is urn urn to vallen. Nab',
ift

rantiMen.

= wagenrem. 91abiftleirty, iv.
Mita),
= raclerspoor.
spaak. 910)Tour,
91aff, in. -(e), -e = samenraapsel; greep,
streep, band,
Maffei, iv. -, = klapper, ratel, hekel(kam), klappei; steeknet. rafifetn, f(tiv. (1).) =
klepperen , ratelen, babbelen; samenpakken;
hekelen (vlas). raf iten, fcOiv. (1.) = pakken,
rapen, opnemen, (een kleed, draperie) in
plooien opnemen. 91aff igut, 1. samengepakt
goed, geroofd goed.
91affina'be, iv. - - fijne geraffineerde striker.
Naffineriei, -, -(e)it = raffinaderij.
raffinte'ren, ftfriv. (0.) = raftineeren; raffiniert = geraffineerd, geslepen. 9/atinierti,
geraffineerdheid, geslepenheid.
twit, iv.
snijtandd
[910113atn, nt.
(tj.) = oprijzen, omhoogsteken;
ra'gett,
Her etiv. eat for,
boven
fiertior
iets uitsteken.
e., = ragout.
:Ragout' (spr.: ..0 koe), f.
= ra.
-,
Millie,
= Rahel, Rachel.
thaiftei,
91aitofeget, T. = razeil.
-(e),?, - room, 't beste; metaal91afpn,
schuim.
- = lijstje, raampje.
1.
= lijst, raam (bor.--910111en,
dune-, wevers-, drukraam enz.); rek (veer
border, flesschen e. d.). rab i llten, fctiar.
omlijsten, in een lijst zetten, encadreeren;
roomen.
910'n'lliife, in.; :bitten, in.; =torte, iv. =-roomllkaas; -koek (-taartje); -taart.
91atintuttb, in. = Raymund, Raymond.
-e
(gras)rand (tusschen
thaitt,
twee akkers), zoom, akkergrens, grasland aan
de grens van de gemeente, hefting; rai'tten
unb fteinen = nauwkeurig afpalen.
lv. - = raison: verstand,
9taifon i (spr.:
-c it. - = rairede. Maifoneuri, at.
sonneur: prater. raifonie iren, fctjtv. (b.)
raisonneeren, redeneeren.
Mal/at, 11i. = radja (Ind. vorst),
rajah (= de niet-Mohammedaansche onderdanen van den Turkschen sultan).
rafetn, zie Nefef, retetit.
-,
= vuurpijl; [ook wel
9/afeite,
aiafettel.
f.
=
-e; 91ateti te, Iv. -,
racket.
kaoe),
= rakaliout:
Nafaintli (spr.:
versterkend voedingsmiddel.
= wachtel-, kwakkelkoning.
:Ratite, iv. -,
= Ramadan: vastmaand
91antabani, in.
van de Mohammedanen.
--e = ram, bok (ook: stier,
'ann'', at.
hater), ram (aan schepen). tRantinte,
-,
val-, heiblok, jutTer, rain (aan schepen). ranti ntetit, fct)tv. (0.) = (zich) parer,
dekken; dartelen, stoeien; inslaan, vaststampen; rukken, schudden. ran-Cute'', ittiv. (f).)
inheien, instampen, vaststampen, rammeien.
91antmi ftolt, in. = heiblok. 91antmiter,
- = rammelaar (haas, konijn), ram.
tilatnnWnafe, iv. kromme neus, kromneus.
91antipe, tv. = rampe: zacht oploopend
pad, oprit, trapleuning, trapgedeelte tusschen
twee portalen, voetlichtrand.
rautPoniert i = ver-, ontramponneerd: beschadigd, bedorven.
= roinmel, uitschot; int N.
Iliantfri), in.
taufen = bij de roes koopen. routif ifou, fitpu.
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(0.) = bij de roes en tegen verminderden
prijs verkoopen, uitverkoopen.
mien (spr.: lame) tr. = rancune.
Mattb, nt. —(eA Cinber = rand, zoom, kant;
er fit, fonunt, clerk auger unb attb =
buiten zich zelf (van woede), uitgelaten;
jeV finb Mir bamit au Nanbe gammen =
Maar gekomen; er bat ibm einen Reuben =
een stomp, stoot gegeven; bet ben N.! =
= dat
houd je mond! ba?, be** ficb am
spreekt vanzelf.
Manbati, nt. = spektakel, lawaai, schandaal. rattbatteiren, fcbtn. (b.) = lawaaien;
schandaal, spektakel of ruzie maken, kijven.
Mattbatifti , in. —en, —en = lawaaimaker,
levenmaker.
Manbibenterfung,tv.=kantteekening.Manbi:
buraten, in. = gerande dukaat. 91anbier=
= kantteekening. riinibern,
ftiirung,
(0.)=randen, van een rand voorzien. %ante:
fituffe, kantteekening, randglosse.
Inanbiteifte, in. = opstaande rand, randlijst.
Manbi note, to. = kantteekening.
9anb i llber3ierung,
; = 3eiltuun g = randversiering; -teekening.
Mani at. —(e), Minfte = korst (van gebak,
brood, wonden); rand (van land, beek).
— = korstje (onder- en bovenk.).
Men, 1,
Mang, m. —(eA Ming = rang; Scbriftftetter
erften Mange, bon nieberut = schrijver van
den eersten rang, van lagen r.; einein ben N.
ablaufen = iem. de loef afsteken; $erfonen
= hooggeplaatste personen.
Pen
—n, --n = straatjongen, kwajonMan'ge,
—n = wild meisje,
gen, deugniet;
—n = zeug.]
deugniet. [Mani ac, in.
Mang i futge, tn. = rangorde, volgorde.
zjier
..) = ranMangieritlatmtiof (spr.:
geerstation. rattgie'ren, fcbtu. (b.) = rangeeren , schikken, plaatsen , zijn rang of plaats
innemen; fie r. nact ber Certif3e = zip zijn
naar grootte gerangschikt; box einem r.
voorgaan, staan boven.
Mangltaffe, = klasse. Mat-Waite, =
ranglijst. erfte Mangitoge = loge eerste rang.
rattaintithig = volgens, naar den rang, in
rangorde. Mana'orbnung, in. = rang-, volgrang-, standtrots.
orde. Mangiftot3, m.
Mang i ftreit, m. = rangstrijd, wedstrijd (om
= trap, graad.
den voorrang). Mang iftufe,
ratta i tiiMtig = eerzuchtig.
rant = rank, tenger; r. unb fcbtanf = rank
—,
en slank. Want zie Mae. Mani fe
—n = rank, slingertwijg. $1. (bon
ber nit* iibticben lin6abf Nanf) = listen,
slinksche streken, intriges, kuiperijen;
fdpitieben = intrigeeren. Miin i fegeift, =
intrigegeest. MiinifentaMer, =fMittieb(er),
nt. = intrigant. ratt i fett, fcbtu. (b.) = ranken
schieten, ranken; fict) r. = (zich) slingeren,
klimmen, zich vastklemmen. Manifenge=
tuadO, 1. = rank-, klimplant.
nenb, =bon intrigant, slinksch,
vol listen en streken, arglistig. ratting =
rankend, klimmend, slingerend, met ranken.
zie Nancune.
ranonkel, hanevoet.
—n
Manun i fet,
— = kleine reiszak, valies,
`31iitt'aet, f.
— = ransel,
knapzak. Mani3en, nt.
buik, bast, pens.
icani3en fir V., f',biu. (fj.) rusteloos
rondloopen, loopsch zijn, springen, bespria- ge,n, tieren; vergaan, verrotten I.

rag.

rani3ta = ransig, rans, garstig. Maniiiigfett,
= rans(ig)heid.
9ian3ituti, tu. --, —en = rantsoen, losgeld.
ranionte'ren, fcbm. (b.) = rantsoeneeren:
loskoopen.
= rapee : snuff.
Matice,
,
nt. = Rafael. rapOaetifro
MaiPtiaet
—e = rapier, fleuret, schermMaPier' 1.
degen.
Maltqc, at. —n, --n = moor(paard).; (Scbinei3.)
halve stuiver ; er reitet (oaf) Scbufter?, lappet =
hij gaat te voet, per pedes apostolorum.
= gekke kuur, aanval; Wenn
malypei, nt.
er ben N. friegt = als hij 't in zijn hoofd
krijgt; er bat ben N. = hij is gek. ratiVetig
onwijs, gek, kolderig. s31a4rtnit04i f,
=
izegrim, korzelig mensch, driftkop; warhoofd.
raP i Pettijtififit = kolderig, malend.
Mappelti, in. —(e) = rappel.
raPitietn, fttiv. (b.) = ratelen, rammelen,
kletsen; ficb in bie ,Nbe r. zich omhoog
werken; eP raPPelt (Pei) ibm = hij maalt, is
malende, hij heeft een klap van den molen,
hij koldert.
— = (Scbluei3.) halve stuiver.
MaIrPen, in.
91041er', zie Napier.
—(e)?, —e = rapport. rapPor:
Ma4.)porti,
rapporteeren.
tie'ren, fcbin. (b.)
— = (algemeene) buit; grabMappttife,
footmen = een algemeene
belspel; itt bie
buit worden, verloren gaan.
Malrfaat, tn. = raap-, koolzaad.
m.
— = aanval van woede, van
MaP ittO,
razernij, extaze; gekke inval.
—,
—; Ma4un3e',
MaPuni3et, nt.
= raponsje, rapunsel (een plant).
Nappufe.
zie
Matitti fe,
—,
=
rar = raar, zeldzaam. 9laritat',
rariteit, curioziteit, zeldzaamheid.
= rariteitenkabinet.
tabinett,
[ret. = scherp, bijtend].
= tieretein (een stof).
%WA,
rasch, snel, vlug, schielijk, gezwind,
rafc4
voortvarend, overijld.
Maifite (fib; frau-5. rage) le. = woede, rage.
(b.) = ritselen, ruischen.
raifMettt,
Mafdrtyit, In. — = vlugheid, snelheid,
raschheid , haast, drift.
tiereteinmaker.
MafOntaMer, nt.
— = graszode, code, gras,
Maifen, ttt.
team = zoden
grasveld, grasperk;
in
steken, leggen; er rubt unter bent N.
't graf, onder de groene zode.
( .) = razen, wonden, ijlen.
rai fen, f c0
effei,
Mai fentianf, iv. = zodenbank. Metfeito
bung, to. = grasbedekking.
ralenb razend, woedend, dol; man intill)te
r. leerben = 't is om gek to worden; er bat
rafenbe?, tP[hct = hij is verbazend of stom
gelukkig; r. bertiebt = dol verliefd; ba?, ift
6unt Maifenblverben ='t is om gek te worden.
Mai fettilt)iiget, ttt.; =4,1tat, f.ftectier, ttt.;
40)1A M, in. = grasIlheuvel, -perk; (-)zodensteker; -tapij t.
Maferci i , In. —, —en = razernij, woede,
dolheid.
Majteri betten, f. = scheerbekken. raficiren,
fcbin. (b.) = scheren, (wallen) slechten; einen
trocten r. = iem. plagen.
9_izaefejlejr. , ilut ejfer,
iv. = scheerll mes;
raifig = grazig, met gras begroeid.
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raubeu.

moon , 2C,, zie Naijon 2C.
krachtiging, -voltrekking. ratifixte'rett, fcbtu.
9ta'fpet, iv. —, —it
(b.)=ratiticeeren: bekrachtigen, goedkeuren.
rasp. ra'fpetit, jcblv.
(b.) = raspen, krabben, schaven, schrapen; t}tatitt' (spr.:
ratinee,
téi0,
er raf pets Silf3bot5 = hij is aaii 't hofinaken. nopjesgoed.
9ta'fpetbau{4, 1. = rasp-, spinhuis.
Nilititt, Su. —, —nen = titel van de vrouw
ras, geslacht, soort, van een Nat.
Marfe,
—,
slag;
ift N. in bent ,unbe
—, —en = rantsoen, portie.
er zit ras in 'Nation',
dien hond.
rational' = rationeel: redelijk, verstandig,
—,
Maffei,
= ratel. rarfetn, jcbia. te berekenen. 9tati0nalitcntut4, in. —
(1) .)
ratelen, (mit kettett) rammelen, klet- rationalisme: geloof op de rede berustend.
teren; [ritselen].
Mationatiff, nt. —en, —en = rationalist,
tRaffentanttif, ot. = rassenstrijd.
aanhanger van 't rationalisme. tationati':
%tuft,
= rust, gauze, rusttijd; rust- ftlfri) = rationalistisch. rationeel' = ratioplaats;
macben = uitrusten, rust houden; neel: verstandig; ordelijk.
obne
unb Nube = zonder rust of duur.
= Rhetisch.
ra'ften, W.). (ti.) = rusten, uitrusten, stil- t)iat'fauf, in. = voordeelige koop.
houden. rafrto
rusteloos, onophoudelijk, raadzaam, geschikt, dienlijk, dienstig.
onvermoeid. 431.afttofigfeit, Iv. — = ruste- litfjfeit,iv. — = raadzaamheid, dienstigheid,
loosheid, onrust.
geschiktheid. rat i tot4 = radeloos, verlegen.
91aliettlinber, in.
— = radeloosheid.
— = (rondzwervende) 9tartofigreit,
zevenmaker, ketellapper, muizevalkoopman. fant = raadzaam, geraden. Marfainteit, lu.
j.
—e
hark, hek, vlechtwerk. — = raadzaamheid, geradenheid. thlattcber:
=
91aftrat', 1.
—e
rastraal: notenbalk- fri5tuk m. =raadsbesluit. tRaWflote,
trekker. raftrie'ren, jcbiu. (b.) = rastreeren: bode van den raad.
notenlijnen trekken.
—n = ratel,
atarftte, Marfr4e, tv.
klapper.
9tafts tag, nt. = rustdag.
Nat, in. —(e), Matjcbtage st.Najobtilffe) %arfttlag, m. = raad, raadgeving, [beraadraad, hulp, uitweg, raadgeving, overleg, be- slaging, raadsbesluit, aanslag]. raffetjtagen,
raadslaging, [raadsbesluit]; raad, raadszitting, jcbtu. (f.) = beraadslagen, bespreken. Mar:
raadsvergadering, raadslid, raadsheer, ook frtitut nt. = raadsbesluit. 91aWbietter,
alleen een titel (in deze laatste opvatting
bode, deurwachter.
fit.: Nate); oudere commies; auf ineinen
= atarfet,
— = raadsel; sift W. erratett —
op mijn raad; einen um N. fragen = iem. een raadsel oplossen. rat'feinaft = raadselraad vragen; einem einen
geben od. erteiten = achtig, problematisch.
een raad geven: fief bei einem Nat() (er)boten = alaWnefebteci)t, 1. patricisch geslacht,
iems. raad inwinnen; ba ift outer N. teeter = patricische familie. 63/aWtyrr, nt. = raadsbier is goede raad duur; foututt 6eit, foment heer, raadslid; een meeuwensoort. raWnerr.,
komt tijd, komt raad of wie dan leeft,
raadsheerlijk. 9140101er,
=
die dun zorgt; outer 9i. fomint fiber 9iadjt
raads- of stadskelder. %Int4lottettiunt, j.
we moeten ons er eens op beslapen; wit Nat raacl, senaat.
stub Xat einem beirteben od. an bie (S)anb tie= 91.40'llfaat, tn.; ,fclyether,
=ten iem. met raad en daad bijstaan; mit einem, raad zaal ; -schrijver (d. secretaris); -sitting.
uiit jitb au Nate geben = met iem., met rich thattvftette, iv. = waardigheid van raadslid,
self te rade gaan; einen 5st Nate 5ieben = raadheersambt.
iem. raadplegen; etiv. 5u Nate batten = zuinig 91aWlIftulle, tn.; :ftlibt, in.; Aierfatunttung,
met jets omgaan; fcbaffen, lvijjen = raad iv. = raadilkamer (of -zaal); -stoel; -vergaschatten, weten; ba5u farm N. iverbeit = daar dering.
is raad voor; in ben N. geben = naar den tilaWlvage, iv. = stadswaag. 1aW3itunter,
raad gaan;
fit beftinunt in (otter N. = 1. = raadkamer, -zaal.
't is Gods raadsbesluit; Na0? wat 9tafte, —, = rat, rot; gril, litim;
raad? 5u M. turbot = besluiten]; bortra= poedel (in 't kegelspel); er jcbtaft ruie eine N. =
genber W. = ambtenaar, die rapport uitbrengt, hij slaapt als een os, als een marmot.
rapporteur; gebeimer
ivirfticber gebeimer Martenilfalle, iv.; :finger,
j. =
pi. (Zitet); [tuftiger, fur5iveitiger
= hofnar]. ratten val; -vanger; -vergif (-dood).
Matte, lu. —, —n = rate: evenredig deel, rattettra0= zoo kaal als een rat; (ook iron.
termijn, afbetaling.
voor: rabifat).
ra'te'', ft. (0.) (bu ratjt, er rat; riet; riete; atatlettriinig, in. rattenkoning, verschilsate ! geraten) = raden, raadgeven, [helpen, lends door de staarten met elkander verwarde
verlielpen], (naar iets) raden; idj iveij3 inir of vergroeide ratten; warboel, reeks ye/T.1knit* 5u r.
ik weet geen raad; itjin ift nidjt kelingen.
= hij is niet te raden, hij neemt geen Nettle-nil-tie% j.; Jr4itiait3, in. = rattenlInest,
au
raad aan; er farm bir nod) 5o r. auf geben = -staart.
hij is verstandiger dan jij; lvir rieten bin unb %tarter,
— = grove reef.
ber = we maakten allerlei gissingen, wij
tn.
—e = rat, hamster. Nar3e,
raadden er maar op los; id) bate et fur fie- zie Natte. 9tat'aenntantt, zie Nattenfanger.
raten=--ik houd het voorraadzaamolgeraden. %tau°,
= roof, plundering, buit, proui;
bij termijnen.
ralettluelfe =
auf ben N. ejjen, footmen, batten sc. = in de
3a4tutta, lu. = betaling in termijnen.
gauwigheid eten, aankomen, bouwen; sin
9ta'ter, in.
= railer, helper, gisser,
ber Uetteit, bet itatitmen iverbeit = een prow
oplosser.
der golven, der vlammen worden. 91auti'att,
Narlinetier, ot.; :40110, f. = rathIllgever, -huffs. fan, in. = roof- of strooptocht, vijandelijke
Mallen (spr.: tswit), f.
Ritett
inval. rau'llett, jibiu. (b.) = rooven, plundeNatitifation i,
—, --en
ratificatie: be- ren, oar.) \ ; (Aiiffe) stelen ; ber attunt raubt
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uitzicht. :Randy iltvotte, iv.; =3-intnter, f. = rook It \yolk;
bie auqicOt = beneenat ons
= roover, bandiet, diet, -katner.
Manlier, in.
schurft (bij menschen, dieren
(ook dief aan de kaars); wilde loot, worm- 91-aWbe, Iv.
schurftig; ein rhubi=
= rooversbende. en booinen). ran'bin
kruid. thanliertiantie,
ge,?, Gdjaf ftectt bie gang ,Cierbe an = een
roof, rooverij.
—, --en
Mantierei',
tilau'berligefrOirOte, Iv.; =tinuPtittann, in.; schurftig schaap bederft de heele kudde.
vechtersbaas,
—e
rooverligeschiedenis; -hoofd- Mauflititb,
=fiiitite,
twistzoeker, ruziemaker. Maufbenen, in.
man; -shol.
Vau'berifrb = roofzuchtig, -gierig, -ziek; dief- rapier, lange degen, vechtersbaas.
ruif; vlasbraak. ratefen,
achtig, steelsch, roovers
rauliern, fa)11). Ilattle,
(t).) = trekken, rukken, uittrekken, uit(0.) rooven, naar zich toe halen. Mattirfiftlij,
roover,
rukken,
vechten,
stoeien,
(vlas) braken;
=- roofvisch. tfiautfgefelle, in.
roof brooder. Manb'nefinbet, f. = roovers- r. = elkaar bij de Karen trekken, plukharen,
troep, -gespuis. 91auti'gier, iv. = roofzucht. vechten, bakkeleien. Maujer, or. —b, —
roofgierig, -zuchtig, -ziek. vechtersbaas, ruziemaker; woltrekker (bij de
rattbAieria
leerbereiders). Manferel',
, en; Want',
= plunderkrijg.
Maniffrieg,
iv. = rooflust, -zucht. ManbIttorti, In. = *tuba, nt. =- vechtpartij, kloppartij. Maur=
= twist-, vechtzucht; ruziegeest.
=
moord en diefstal. Mauti'marber,
rauffacittiq = twistziek.
moordenaar.
= Raugraaf.
Man'graf,
Mauti'llneft, 1., =ritter, m.; :frijiff, =
1;00 = ruig, behaard, rauw, ruw, bar; ((efictet,
nest; -ridder; -schip.
= Urtift) behaard; ('dart) stekelig, ruig; (,1aut,
tflaubliAtufb 1.; :itaat, in.; jut*,
Sitten) ruw; (Setter,
t$3.iinbe,
roofilslot, -staat; -zucht.
= roof!!- Sint)) ruw, guur; (2tift) guur, scherp; (Miura)
Nattb°11 tier, 1.; =bullet, in . ; =pm
ruw,
guur,
bar;
(artwit)
ruw, hard; (S-timine)
dier; -vogel; -tocht.
aB) heesch, schor; (Vein) zunr;
rauw, schor;
Mattiii3eug, f. = klein roofgedierte.
(3rot) grof roggebr.; einen r. twOanbetn =
rand), zie rant).
= rook, damp; frill eot)tftattb iem. ruw, norsch behandelen.
Maud), in.
vogel met veeren aan de
ift in 91. aufgegangen = is been, te niet; jent. Mantybein, 1.
iems. goede pooten; ruw, twistziek persoon.
flute eOren in ben k.
lessen in den wind slaan; Lein k. One Feuer = ;')taupe, Iv. —
= Maul)eit, iv. —, —en = rauwheid, ruwheid,
geen rook zonder vuur. 9inuctyattar,
rook-, reukaltaar. raudybar = rookbaar, te heeschheid, schorheid, guurheid. raultett,
ruw maken, (laken) kaarden,
fcblv. (0.)
rooken. selietudrcoupe, f. = rookcoupe.
noppen; Wein r. = mien. 91ct uromare, 431.
Men, fctiv. (1).) = rooken. Maulter,
MAW=
borstels. Mawijiateit, zie
= rooker; halfuitgebrande (houts)kool.
reukwerkdoos, lodde- Wade, iv. — = kalksteen. Maulytuel3en,
Mattittertiiirlife,
=
baardtarwe.
ailauty3eit,
Iv.
=
ruitrjd.
beroo—
reindoosje. Man'eljerer,
ruimte, pleats,
ker,bewierooker,pluimstrijker. th1au'iteritot3, taunt, in. —(e) ,..),,
reukhout. raWrijerig rookerig, berookt. vertrek , ruim (in een schip), gelegenbeid,
f.
getien
bans,
tijdruimte,
tijdperk;
bent
darns
rookerij.
Mau'rber:
Matt'cliertantnter, ID.
reukkaarsje rauidiern, icipth aan zijn toorn den vrijen teugel laten; einer
ter3itett, lu.
een
verzoek
toestaan;
bey
geben
(0.) = rooken, met rook doortrekken, bewie- bitte
zich overgeven aan de
A:501111'ring 9t. (lawn
rooken; geratteterter <ering = gerookte bob(plaatselijke)
king; einem r. = iem.bewierooken, huldigen. hoop. Matint i abitanb,
= ruimteeenheid.
afstand. 9tautiveintyit,
1.; =Pfanne,
(t).) = ruimen: N erlaten, leeg= reuk papier; -vat (of wierookvat); -poeder. raninten,
9/aulterting, Iv. —, —en = berooking, be- maken, schoonmaken, op-, uit-, wegruimen.
— = runner, schoonmaken;
wierooking. Matti Mertuerf, 1. = reukwerk. ;)tawnier, in.
= schoorsteen (van fabriek. ruimnaald,doorsteker. Maunt'eriparni,
94autirfang,
Ivegen = one ruimte
wierookvat,
ruimtebesparing;
her
stoomboot). MattrOa-ft,
Matteirjteiir4, 1. = rookvleesch. te winnen. Mann-ridge, = leer van de
raucirfiifflg = met behaarde voeten of pooten. ruimte, geometrie. rattnefirft = ten opzichte
9tattit'froft, in. = rijp, rijm. rattorynar = van de ruimte, plaatselijk; riiumtictier abitanb =
goed gerookt; met 't haar of met de wol ge- afstand in de ruimte. 9thuntitieljteit, to. zonder
= ruimte, lokaliteit. rattutito
looid, bereid. Matttirt)attbet, in. = handel in
bunt, in pelterijen. rottflyfjantin = hang, ruirnte, geen ruimte innemend. Mattutle, iu.
=- (zeem.) open zee, ruime sop; 't rutin
met harige huid.
—eit
rattAig = rookerig, vol rook, rookend. Mattr4 1 , (van een schip). Mau'utung, Iv.
(ont)ruiming, uit-, opruiming, 't ruirnen, 't
fabinett
, f.. = rookkamer.
leegen.
= gemsle(d)er.
Nattrirteber,
Maudyttut, f. = rookgat, rookerig kot. randy= ranIteu, fd)11). (0.): (einem rho. itt3 Ztjr.) r.
fluisteren.
11.1 = rookvrij (buskruit bijv.). Maudyfaute,
ro. = rookzuil, rookkolom. Maudyfrifittiattie, tnanipe, Iv. — , --n = cups; kwast, snoer,
chenille; gril, kuur ; er tjat stliai0en int Stopfe =
= schoorsteen-, rookzwaluw. tillauctifertiice,
film).
f. = rookstel, -benoodigdheden. 9lattrO'itube, bij heeft kuren, is verwaand.
(fi.) einen Bauttt = van rupsen zuiveren, rup= rookkamer; rookerige kernel ..
= sen zoeken.
in.; :tofu,
Itattcfrl taint, in.;
rupserilizoe,ei, f.
j Mattliettllatifefen,
rooklitabak; -tafel; -topaas.
tnanotier3ebruntOapparat, in. = rookvang ; ken; -ei.
fttau'pettfrak ut. = schade dour rupsen Vel'(boven eon lamp).
uorzaakt. Mau'vettOetut, in. - helm met
pelterij,
t)taurlYtuare, ID., Nattetrtuert, j.
snoer of kwast.
bout, pelswerk.
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= rupsenlinest;
Mau'OettlIneft, 1.; =fcbere,
ratting = vol rupsen.
Hschaar.
te wapen!
rand (= berauW
Naufrb, m. Mittfcbe = roes; bedwelming;
[ruischen, geruisch], bosch-, heidebes; einen
N. baben = aangeschoten zijn.Often,
— = roesje; Mein tlikkervuur in de
f.
kachel. rau'fc4en, fcblv. (b.) = (non C-',eibe,
9Jtufif,
ruischen; (nom Sturm) bruisen, loeien ; raufcbenbe .irettbe = luidruchtige
vreugde. = schuimende
appelwijn]. %waif:Wad°, f. = operment, geel
zwavel arsenik. NauidraWb, f. = bladgoud,
ruischpijp.
klatergoud. Naufrinifelie,
Natticirfilber, f. = bladzilver.
rau'fPertt, fitto. (0.) ; fi4j r. = met de keel
schrapen, kuchen.
kro. —, = wijnruit, ruit (= geschoven vierkant), facet, vensterruit; ruiten
(in 't kaartspel). rattlettiiirutig = ruitvormig. Nan'tettfratt3, nt. = wijnruitkrans.
raulentuelie = ruitvormig.
Nabefini (spr.:
in.
= ravelijn.
sliatygra4$, f. = raygras.
= rayon,
Nation' (spr.: vela),
omtrek.
Na3'3ia,
—,
= razzia, strooptocht.
Ne'agett, f. ..gentien = reagens: onderzoekmiddel. Neagett3papier, j. = reageerpapier. reanterett, fcbin. (b.) = reageeren:
tegenwerken, (op jets) ingaan, gevoelig zijn.
Neaftion', —, —en = reactie: tegenwerking, terugwerking, achteruitgang. rear=
tioniiri = reactionair.
Neal!, in. —(e), —en = reaal (een Sp. en
Port. munt van ongeveer f 0425 , f 0,25 en
I 0,325).
real' = re p el, werkelijk, zakelijk. NeaVolptt=
nafinnt, f. = reaalgymnazium, Hoogere burgerschool met Latijn. Neallen, 43t. = realia:
zaken, zaakkennis, speciale kundigheden.
Neat'inittrie, —n = feitelijke beleediging, beleediging door de daad. realifiereu,
jdnu. (b.) = realizeeren: verwezenlijken, te
gelde maken, verkoopen. 91mM-tern-lig, in.
—, —en = realizatie. NealWIttu,
—=
realisme.
in. —en, —en = realist.
—,
realliftifcb = realistisch.
—en = realiteit: werkelijkheid; q3t. = grondrealiter: werkelijk. Neat',
bezit. realiter
fenntniffe, V. = speciale kundigheden,
zaakkennis. Neeflaffe,
= reaalklasse.
encyclopedie. Neal1=
Neetegifon,
oblation, Yu. = feitelijk aanbod. Nearfrbitle,
= reaalschool, hoogere burgerschool.
Neallolmitbefett, f. = middelbaar onderwijs.
Neallvert, in. = reeele waarde. Neallviir=
terbueb, 1. = encyclopedie.
—e = vergrijp.
Neat', f.
Neo'boL zie Nabbee,
= wijnrank, wijnstok;
--,
%elle,
Neben = wijnberg.
:Rebell', in. —en, —en = rebel, oproerling.
rebellieren, fcbiu. (b.) = rebelleeren, opstaan.
NebeUion', iv. —, --en rebellie, oproer.
reberliffl) = rebelsch, oproerig.
Nebettblatt, j. wingerd- of druiveblad.
alebenbtut, f. = druivenbloed. Nebenne:
tanbcr, T. = latwerk voor den wijnstok.
Nebel-OW3, j. = wijnrank, -stok. Nebo',
1.
wingerdloof. Nebenfait, in. =(truivensap, -nat, wijn. Nebenitab, m.
wwigaardstaf, -stok, thyrsusstaf.
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fcbtu. (b.) = druiven aftrossen.
rebennutiponnett = met wijngaardranken
omgeven.
aleb'bubit, f.
patrijs, veldhoen.
aletilau, In. = druitluis, phylloxera.
m.
= maszaaduithaler,
-repelaar.
—je = rebus: dguurraadsel.
91C`010, nt.
Necenient' 1C., Zie Ne3enfent 2C.
NecePirie, f. -- (6),
= recepisse : ontvangbewijs.
ate3ept.
Necefil, zie Ne3efi.
= hark, rek. rerfiett, fcba).
tne'cijen,
(1.) = harken.
5teAettantt, f. = rekenkamer.
lieftettllaufgabe, to.; :brett,
;
•=fatit,
:egenttlet, j. = rekerillopgave (rekenkundig
vraagstuk, som); -bord; -boek; -som.
ate'rbenlliebter,
zfautmer,
m. = rekengout, -kamer; -knecht (tabel).
Merljettilfunft, to.; :fiinitier, 111. ; ,.febrer,
m. = reken II kunde ; -kundige ; -onderwijzer.
MeitenlIntafitine, ; =Ineifter, nt.; 4)ien,
nig, m. = rekenjImachine, -meester (-baas);
-penning (legpenning).
9-te'ffyniltaft, in. — rekenschap; geben
od. abtegen = rekenschap geven; einen Sur
atOen (inegen einen Sacbe) = van iem. rekenschap vragen, eischen (over iets). Meitett:
iftafObericbt, f. = verslag; rekening en
verantwoording.
reken11zitkitiMen, f.
ateltenHAUfe,
school; -staafje.
Iterbenitift, m. = griffel. Ner4enitunbe,
= rekenles. Ne'rbentafet, = rekentafel,
schrijftafel; rekentabel, reeks vraagstukken,
tafel van vermenigvuldiging. ateirtentifit,
nt. = reken-, schrijftafel. NeMettunterricbt,
= rekenonderwijs.
aterber'ite (spr.: resjersje), —, =
recherche : onderzoek, nasporing, politienasporing. Nefterclieur', m. —(e)d, —e = rechercheur. rerbercbieren, fcbiu. (b.) rechercheeren: navorschen, onderzoeken.
recOten, fcbin. (b.) = rekenen, berekenen,
schatten; nacb Outben, Varfen r. = met guldens, marken rekenen; itn RoWe r. = uit 't
hoofd rekenen; Nabat luirb nicbt gerecbnet =
r. wordt niet berekend; ben Outben 3u 3inei
Ttarf r. = den gulden op 2 mark rekenen;
ein anbre r. = 't een door 't ander rekenen; man ntuf mit ben timftiinbeit r. = met
de omstandigheden rekening houden; einen
= iem. tot de
3u ben, unter bie Oetebrten
geleerden rekenen; auf etlu. r. = op lets
rekenen of staat maken. Neerriter,
— = rekenaar, berekenaar.
rekening, nota,
—, —en
ateOnntta,
berekening;
abtegen = rekenschap geven
of rekening en verantwoording doen; einem
einen tricb burcb bie
inacben=- een streep
door iems. rekening maken, iem. tegenwerken ;
er finbet feine
babei = hij vindt, maakt er
zijn rekening bij, hij spint er zij bij; fidj auf
eta).
inacben = op iets rekenen, of staat
maken; einem od. einer
ate at. tragen
rekening houden met; einem etlu. in 31. ftetten =
jets op iems. rekening brengen, schrijven,
boeken; bie
obite ben Uirt macben=buiten
den waard rekenen. Neclyttun0ablenung,
= inlevering, overlegging van een rekening,
rekening en verantwoording. NecirttuttatI,
't nazien van de rekenirig.
abitabute,
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91e0nunOaDfr4tuff, in. = balans. Nest':
= rekenwijze, rekenmanier.
nuttOart,
9terlyttunObeautter, = boekhouder,
kassier. ateit'ituttOtietag, in. = (bewijs)stuk bij de rekening. 9leclyttuntOjaOr, f.
dienstjaar. NectrituntOtautnter, = rekenkamer. 91cOnuttokat, nt. = titel van een
arnbtenaar van de rekenkamer. 9tecblittn0=
tuefen, 1. comptabiliteit : alles wat met de
taak van de rekenkamer in verband staat.
rerf)t = recht, juist, goed, rechtvaardig,
edit, waar; zeer, heel, waarlijk; 3ita recbten,
3eit
te(r) rechter tijd, op tijd; boa bie
geben = aan 't rechte
redjte Scbmiebe,
kantoor komen, gaan; er ift Otte redjte
fd)iiftigung = hij heeft geen eigenlijke bezigheid; id) babe nicbt bat redjte Zertaauen 31t
ibut = ik heb niet 't ware vertrouwen in
hem; Eer bat ba,?,
erg auf bem recbten
`,"5.ted
op de rechte plaats; etiv. in be, redjte
feten = iets in 't juiste licht plaatsen;
ee, gait nicbt mit recbten Zingen ='t is niet
heelemaal in orde; Fein xecbter 'dater = zijn
eigen vader; bu bift nth: ber Nect)te bent
ook een mooie of aan jou heb ik oak wat!
be bift bu an ben Necbten gefontmen = (ironisch)
bij hem ben je net aan 't goede adres; fo
r., gum a. = zoo is 't goed, heel goed; mir
r. = 't is mij goed; Wenn trait r. ift =
als ik me niet vergis; ate, luau a. ift! =
recht boven al; tit tram ibut nicbt a. = niet
heelemaal ; bad ift nicbt ineba ate a. unb bittig =
dat is niet meer dan billijk; Yuc0 bent einen r.
(ift), ift bent anbern &Wig = wat behoorlijk is
voor den een, Iran de ander ook goed vinden;
a. unb fcbted)t = slecht en recht; man faun
ea ibut nicbt r. macben = niet naar den zin;
ivenn ,34)neit ba., a. ift = als 't u schikt, als
't goed vindt; bad fontint mit gerabe r. =
joist van pas; mir ift tjeute iticOt = ik
vuel me vandaag niet wel; recbt fcbbn,
Bern = heel mooi, graag; ein aecbtea Warr =
een echte gek; ber redjte Dreier = de rechte
.bowl; e ift tticbt?, Necbte?, = niet veel bizonders; bunt Necbten, nadj bent Necten feben =
toezicht houden dat alles goed gaat; bie
recbte eartb, bie Necbte = de rechterhand;
Necbten = aan de rechterhand, rechts;
bie NecOte = de rechterzijde (in 't parlement); babe icb a. gebOrt? = heb ik
goed gehoord? ibm gefcbiebt grata = hij
heeft wat hem toekomt; toe a. nab 1cbeue
pientanb = doe wel en zie niet om; jett to'
Id)
erft r. = nu doe 'k 't joist.
Mott, f. (e* —e = recht, grond, rechtswe ten schap , gerechtigheid , rechtvaardigheid ,
billijkheid; mit N.
met recht, terecht; mit
ittg nob
= gevoeglijk, redelijkerwijze;
r. baben, gebett, betjatten = gelijk hebben,
geven, houden;
auf [art; eine [3tt einer]
baben = recht op iets hebben; nacb N.
nob Oefet = volgens wet en recht; 3u N.
een rechterlijk vonnis uitspreken;
erfennen
W. befteben = wettig erkend zijn; bie
Nectjte ftubieren = in de rechten st.; Stubent
ber Necbte student in de rechten; Zoftor
beiber Necbte = Dr. (of Mr.) in de rechten;
Onabe fur N. eageben taffen = genade voor
recht laten gelden; bon Nectit,t, ivegen = van
rechts wegen, in alle billijkheid; int Vege
Ned)tene, = tangs gerechtelijken weg; bal ift
Nediten6 = dat is volgens 't recht; lvo nicbt
ift, ba bat ber Staifer feta N. int:toren = waar
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niets is, verliest de keizer zijn recht; Oeivatt
gebt boa N. = macht gaat boven recht.
Iter4ite, iv. = rechterhand, rechterzijde.
—e = rechthoek.
)1e4jt'ecf, f.
rechthoekig.
ettio
rec4'ten, fcbiv. 1(130 = [procedeeren], (rede)twisten; Her etiv. r. = over iets twisten.
tneititeiti$ (zie Neci)t).
recOler4attb, reOterfei0 aan de reehterhand, aan de rechterzijde, rechts.
rechtvaardigen;
rerOtjertinen, fc011). (b.)
[ter verantwoordingroepen]. 9ter4rfertiflung,
lv. —, —en = rechtvaardiging, verdediging.
ateriWfertinunOgrunb, = rechtvaardigende, billijkendereden. MeltrfertintittO,
fdyrift, lv. = rechtvaardigend geschrift, stuk.
recWintiittbig = rechtgeloovig, -zinnig, orthodox. 91eitratiiubinfeit, iv. = rechtgeloovigheld, rechtzinnigheid, orthodoxie.
ther0V4atier, m. = rechthebber, betweter,
iv. = betweterij,
vitter.
vitterij. rott f 4atierifet)
rechthebberig,
vitterig.
rec4ti tici) gerechtelijk; rechtmatig, wettig,
wettelijk, billijk, redelijk, rechtschapeti,
[behoorlijk, passend]; recbttid)ea ieiftanb =
advocaat. Merfittlitteit, =rechtmatigheid,
wettigheid, billijkheid, redelijkheid, reclitschapenheid.
recfwtinig = rechtlijnig.
rerttito ,c1 = rechtloos, zonder recht, van
't recht uitgesloten, gebannen; onwettig,
onrechtmatig. Mer4tIofigfeit, = rechteloosheid, gemis van recht; onwettigheid,
onrechtmatigheid. reitt'ittaf#0 = rechtmatig,
billijk, wettig. 9tecOrmii-fiigfelt, iu. = rechtmatigheid, billijkheid, wettigheid.
vedjt = rechtsch, rechts; Yoh: ftetjen a. = wij
behooren tot de rechterzijde, tot de regeeringspartij.
aterWattipritit, nt. = recht, aanspraak.
aterWattivatt, at. = advocaat en procureur. titerWattivattfMaft, Iv. = balie.
9terWbeffiffener,nt. = student in de
,
tit. = advocaat,
rechten. 9terWiniftcaub
verdediger; einem teiften = als iems.
advocaat optreden. 9terfM'brattr4, at. =---rechtsgebruik.
rerlit'frimffen = rechtschapen, eerlijk, braaf,
oprecht; echt, flink, terdege, danig, rectit=
fcbaffenen (uttgea baben = ergen, bepaald
honger hebben; er bat ficb geivebrt = hij
heeft zich danig geweerd; [behoorlijk, echt,
rechtwaar]. Mer4Octiaffenbeit, Iv. —,
schapenheid, braaf heid, eerlijkheid, oprecht= (juiste) spelling.
heid. )1erfit'fc4reibung,
rettficitio = rechtzijdig; bie aectjtjeltige
iatfte = de rechtsche helft.
rerWerfaigen = doorkneed in 't reek.
retWfiitg a = rechtsbevoegd. :W(00140111=
fejt, iv. = rechtsbevoegdheid, rechtspersoon= rechtszaak; zaak,
lijkheil. atecOtOati,
die voor 't gerecht behoort. =
verliezende (partij); ea ift a. geloorbeit = hij
heeft zijn proces verloren.
=reclitslivorm;
NecriO'llforitt, lv.; :frage,
-vraag (of -kwestie).
ilterWigang, procedure, loop van
't recht. 91e040'getetirfainfeit, Iv. =rechtsgeleerdheid. rerWinefetirt = rechtsgeleerd.
= rechtszaak, proces.
ater4O'clejcbiift,
-,-----.reclits!IteciW'llateirignit, In.; -gruttb,
gelijklieid, -grand.
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retWaiittig = rechtsgeldig, wettig.
=rechts11atectitc$'11gattinfeit, n).; =1)anInf,
geldigheid; -geding (of proces).
titeci)O'bilfe, ut. = hulp, bijstand van 't gerecht. 90(4)0'ft-tiff, m. chicane, advocatenstreek , draaierij. tneriW'fonfutent, nt. =
raadgevend advocaat. tficrOtWfraft, =
rechtsgeldigheid, kracht van wet. rertjt,S':
traffic] = rechtsgeldig; recbtgriiftig6 tIrteit =
beslissende uitspraak, eindvonnis, gewijsde.
Ineff)011110C,Iv.=rechtskunde,-wetenschap.
rertWitunbig = rechtskundig, -geleerd.
= leer van het recht, rechtstItectMletge,
geleerdheid. tRec4Wfetoer, = professor in
de rechten, onderwijzer in 't recht. atec40':-.
inittet, 1. = rechtsmiddel. 9lectjts-Sinartifotge,
= successie. 91er4Wpftecle, Iv. = rechtspleging. ater0O'fprecijung, =rechtspraak,
vonnis , gerechtelijke uitspraak ; zuivere, juiste
= bron van
uitspraak. tfleittiSiquelle,
't recht.
rerWrOeiniftt = aan den rechteroever van
den Rijn, rechts van den Rijn.
=
9terfitivIlfatte, n).; :fr4ute, iu.; :f0rarte,
rechtslIzaak; -school; -stijl (of -taal),
vonnis,
gerechtelijke
tnerWifl.iructi,
uitspraak , arrest. senectit'ftaat, nt. = constitutioneele staat. Merkti-rftreit, rechtszaak, -geding, proces, rechtskwestie. 91et*4',.
titet, nt. = bewijs in rechten, recht, aanspraak.
rectiOnnt' ,. = rechtsom! recOttitt teijrt". =
reelitsomkeert!
tned)WDertiinbticijfeit, iv. = rechtsverplichting, gebondenheid. aiteciit'berbretjer, =
rechtsverdraaier. MetrijO'berbreOung, Iv. =rechtsverdraaiing. 43-tetfitlierfnigen, 1. =
procedure, rechtspleging, rechtsvordering.
tWelikvIIticritanbiger, in.; ,beriocinerung,
= rechtslIkundige, -weigering.
tnerf)tilvtueg, in. = gerechtelijke weg, weg
van 't recht. rerWlvibricc = onwettig,
strijdig of in strijd met 't recht of de wet.
=
tWittoltuifjettfrlytft, to.; :tootittat,
rechtsilwetenschap, -weldaad (of beneficie).
retttluint(c)tig = rechthoekig. reittruitin =
tijdig, gelegen, op tijd, geschikt, bijtijds.
zie re3ibin 2c.
recibitr
recept.
1.
thecipienb' ze., zie NeMpienb 2C.
zie Ne3itiro3itiit
9teciprocitats
tnecitatitY u., 9-te3itatib 2C.
—e = (vaste) rek.
9ted', I.

2c.

= groote man, held,
aleete, in. —it,
dapper krijger.
r cacti, fcinu. (b.) = rekken, uitrekken, nitstrekken, uitsteken.
rex:tentA
- ft = reusachtig; eine rectenbafte
ftatt = een Hunnengestalte.
thertiiitittnn, to. = rekoefening.
Nebatteur, in. —(e),, —e = redakteur, open = redaktie.
steller. Mebattion', iv. ---,
—n = rede, redevoering, woord,
9frbe, Iv.
gesprek , praatje, stijl, taal , spreuk ; eine
= de uitspraak van
ift feine
man geldt niet (aluli et attei'ain portem); gebunbene, gebobene = gebonden, eenvoudige, veriteven stijl; bie lit.
tam bonito' = 't gesprek kwam er op; babon
= daar is geen
ijt feine
nicbt bie)
.;;,rake van, daarover hebben we 't niet;
ift 'tido bet W. Wert = 't is niet de inoeite
waard on, er over to spreken ; ca gebt bie
=
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praatje, 't gerucht gaat; ber in 9i. ftebenbe
de bewuste, bedoelde brief, de brief
brief
in kwestie; einem 91.. fteben iem. te woord
staan, aanhooren; einem W. unb Wntivort
geben opt. fteben = iem. rekenschap geven;
einen Sur 91. ftetien, feten, 3ieben = iem. ter
verantwoording roepen; er Web bei feitter
hij bleef bij zijn meening.
Ne'beaccent, f. = rhetorische klemtoon.
= redefiguur, stijlfiguur.
theibefinur,
= woordenvloed. tnebenair,
alebeftuff,
= gave van 't woord. flie'betunft,
redekunst, rhetorica. 91eIntiinftler,
=
redekunstenaar, rhetoricus, orator. Me'betuft,
= spreek-, praatlust.
91ebent4torift', in. —en, —en = redem(p)torist: lid v. d. orde v. d. Heiligen Verlosser.
fcbiv. (b.) = spreken (nl. uiting geven
aan zijn gedachten), praten, redeneeren;
einem bad fort r. = voor iem. spreken,
't woord voor iem. doen, iem. verdedigen;
er fait mit 140 r. = hij laat wel met zich
praten; Wenn idj nut r. biirfte = als ik maar
mocht spreken (nl. om te zeggen, wat ik
weet); r. Sie Zeutfcb = spreek duidelijk;
einem ink (*Milieu r. = trachten iems. geweten
wakker te roepen of: op iems. gemoed to
werken; rebenbe tactiopen = sprekende wapens; er rebet, lute berftebt=hij spreekt,
naar dat hij verstand heeft: ink Oetag binein
r. = in 't honderd redeneeren; biet Weben?.,
(non etiu. mudjen) = veel ophef, drukte; lit.
unb fatten ift 3tueiertei = zeggen en doen is
twee; N. ift Silber, Scblveigen ift Ootb =
spreken is zilver enz.
uitdrukking, zegswijze;
tRe'IntOart,
dat is maar bij wijze
bad ift our fo eine
van spreken; nut feine atebert&trteit! = geen
praatjes! Mebercii, iv. —, —en
gebabbel,
geklets.
volzin, periode. theinteit,
titteinfatf,
rededeel. :Winton, = spreektoon.
91einatiunn, iv. = oratorische oefening,
oefening in 't declameeren.
rebigie'ren, fcbiv. (I).) = redigeeren: stellen,
voor de pers klaar maken.
= braaf, oprecht, rechtsehapen, vrij
wel; [flink, degelijk, behoorlijk]; e r. meinen =
het eerlijk meenen. Metvtirtjteit, Iv. — =-braaf heid, oprechtheid enz.
— = redenaar, spreken.
lie'bner, in.
tliebinertiatine, Iv.= tribune. 91ebltergatie,
redenaarstalent, gave van 't woord.
atebineritt, Iv. —, —nett = spreekster.
retrnerifili = oratorisch, redenaars... tReb t = redenaarskunst, welsprekendnertuttft,
lijst van sprekers.
heid. tWbinertifte, to.
= spreekgestoelte, tribune.
91cVnerftutit,
tWbittertalent, f. = redenaarstalent.
9teboule (spr.: vedoete), Iv. --, —it = redoute : veldschans, gemaskerd bal.
rebreffte'ren, fcbiu. (b.) = redresseeren : weer
goed maken, herstellen.
reb'fello = spraakzaam, praatlustig, babbelachtig. 91- ebjetigteit, Iv. — = spraakzaaniheid.
rebucie'ren, zie rebu3ie'ren.
iv.
—, —en = reductie: herleiding, vermindering.
= reductie-, her9tebuttiotWtatielfe,
leidingstabel.
--, —en = reduplicatie:
Nebutititationi,
verdubbeling. rebul.M3ie'rett, ftim.
redupliceeren.
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-- ctt = regeling, ordering, schikking, reguleering. = tegen den regel (of de
regels) in, in strijd met den regel, regelloos.
regen, foWn. (0.) = bewegen, in beweging
brengen, wekken (eig. en fig ), wakker roepen.
opwekken, gaande maken; bie fugef r. =
de wieken roepen; ber Arante fann fict nicht
r. = niet verroeren; fich gut r. fiinnen= zich
goed kunnen roeren, 't good hebben; Fein
Ilimmt rent fidj = zijn wrevel komt op, komt
boven;
rent riff) = er beweegt iets.
= regen; e c.,) fiettt naci) 9i.
meet), 1. - -(e)6, e = reep, touw. Neeper: Nenen, to.
att6 de lucht staat naar regen; auk, hem
= touwbaan, lijnbaan. tneepifrfoi-ibalm,
pi. in hie Zraufe footmen = van den regen
touwslager.
ger, nt.
— = refactie: aftrek wegens in den drop komen, van den wal in de sloot
Nefartie,
Taken.
beschadigde waren.
,004civ.
nt.; :bat), I.; :frogrit,
= refectorium:
Nefertirrittin, f.
= regenlIbeek (of stortbeek); -bad
eetzaal.
fartie,
—c referaat: voordracht, (sproeibad); -bong; -boogkleur.
Neferat', f.
verslag. Neferenbar' (and): .. bar), ut.—(e)6, :Regeneration', --,---eft = regeneratio:
wedergeboorte, herschepping. regenerie'reii,
Neferettba'ritt, nt. rim = referchtu. (h.) = regenereeren: herscheppen, doen
rendaris: verslaggever, (in Pruisen: titel van
herleven.
juristen na hun eerste staatsexamen: „kandidaat,-; ill Baden zooveel als: %ffeffor). %etc: Ne'gen II fang, um.; JO, regenil put; -ton.
rent', nt. —en, —en = referent: verslag- regenfrei = regeuvrij, regenlous. Negen:
gever. Referent', —, en = verwijzing,
nefti-iber, 1. = mot-, stofregen.
inlichting. referie'ren, Tchtv. (h.) = refereeren: tne'nenll fink nt.; :Out, nt.; -,inor, = regeolvlaag (of: -but, stortregen); -hoed; -jaar.
verslaggeven, verwijzen.
draaghout (om een last the'genteber, f. = schermleer (aan een Ong—e
Neff, f.
portier).
op den rug to dragen); lijzeil, reef, rif; atte6
:mount,
91.
Negetillinantet, nt.;
oud wijf. reffen, TcOlv. (IL) = reven.
regetill mantel; -meter; -maand;
—eit = reflectant; gega:Wetter, in.
Nefteitatits, nt.
-fluiter (wulp, pluvier).
digde. reftettieren, id)tv. (0.) =reflecteeren:
nt.; : frioirnt , at.
terugkaatsen, nadenken, (auf ettu.) zijn oog ves- Negenlirort, nt.;
to'ren =reflektor: regeniljas, -vlaag (of bui, ooh: -afdak); -scherin
tigen. %Mellor, mu.
paraplu).
(Jew.
e= reflex: weerspiegel. thefteg', nt. = regenbak, -put.]
schijn, spiegeling, terugwerking. NefleKion', itlie'genfarg,
en = reflexie: terugkaatsing, over- Ne'gettiAirmIlfabritant, m.; :itiittber, mu. =lv.
decking. titeflegiotWivititei, nt. = hock van parapluilfabrikant; -stander.
terugkaatsing. refteriti' = retlexief: weder- *Regent', in. —en, —en = regent, regeereud
persoon, soeverein.
keerend,
= regendag.
—, en =reform: hervorming, Ne'gentag,
:Reform',
--nen= regentes, soevereme.
,
en =
verbetering. :Reformation',
= regendroppel.
reformatie, (kerk)hervorming. Neformalor, Negentropfeti,
tn. 6, ..to'ren = reformator. reformiercii, Negent s jcOaft, Mu. —, —en = regentschap.
hoofddoek (tegen den regen).
icOtt). (0.) = reformeeren: hervormen. ref or: %eget-tint*
ittiert' = gereformeerd,hervormd. ',Reform': Megettlitiogel, in.; :thaffer, 1.; :Metter,
=
= reformkleeding. :Reform': regenlivogel (wulp, pluvier); -water; -we(d)er.
lleibutig,
m.;
:Wolfe, to. ;
= reformpartij.
Partei,
= regenliwind; -wolk; -worm; -tijd.
= refrein.
:Refrain' (spr.: ref.(..)/0, nt. (e)it = regie:
(spr.; re* le),
tRefraftion s, hi. — =refraktie: straalbreking.
beheer (van staatsinkomsten), tooneelleiding.
e = boekeplank, (-)rek;
1- —(e)6,
= (ein ,s2anb, fiber chi garb,
regieren, fcWv.
regaal (orgelregister: vox hitmana).
hen Zatib) regeeren; (ein Schiff, ein
lien = regalia: landsheerlijke rechten.
tueien) besturen; (in gieterijen: bah riTs'etter)
= regalia (sigaar).
:Regalia,
= regeerder.
(0.) = regaleeren, trakteeren. regelen. Negie'rer, tn.
regalieren,
Negie'rang,
)u. —, —en = regeering; Sur
=
regatta:
roei-,
--,
Regatta,
wedstrijd. getangen = aan de regeering komen.
rege = levendig, druk, opgewekt, wakker: Negie'runOantritt, nt. = aanvaarding van
r. inaMen = opwekken; her Unnicij luttrbe r. de regeering. Negie'rutiOaffeffor, m.
volontair aan een departement. tilegiertitto-4:
in ihm = de wensch kwam bij hem op.
be3irf, = district, arrondissement, afdeeling.
regel, lineaal; eine ftt,6=
—n
:Rena,
nainne bon her T. = een uitzondering op den Negie'rungClblatt, f.; =form, to.; =nebiinbe,
:foltegium, 1. = regeeringsilblad ; -vorm;
regel. Negelbetril, lv. — = regel van drieen.
re'geflo = regelloos, onregelmatig, ordeloos, -gebouw; -college.
= regelloos- Negle'rutigatitift, lu. = regeerkunst.
ongeregeld. Negeflofigreit,
heid, enz. regeltniif#g = regelmatig, gere- rungOartei, iv. = regeeringspartij. tnente',
geld. Ne'gamiifitgreit, tu. = regelmatigheid. ruttgOriifibent, in. = hoofd van een ftegie,
regetn, fcbtu. (0.) = regelen, ordenen, schik- rung6be5irf, districtsprezident, -hoofd. Negiez
ken, in orde brengen, reguleeren. re'gelrectjt rung rat, nt. = titel van de hooge ambtevolgens de regelen (der kunst), geregeld; ein naren bij 't districtsbestuur. regle'runO:
regelrecbter Arien = een formeele oorlog. feitig = van den leant der regeering. Negie':
= districtssecretaris.
regetriMtig, zie regetrect. Negating, tv.—, rungt4fetretiir,
rebtiiierliar = reduceerhaar. rebmieren,
(0.) = reduceeren: herleiden, terughrengen, verminderen; er fieitt rebimiert au?, =
hij ziet er afgetakeld, ellen.dig uit.
—n = reede. Nee'ber, nt.
Ince i be,
—, —en =
— = reeler. Neeberei',
reederij.
reef, rif (aan 't zeil).
—(e)6, —e
real' = werkelijk, betrouwbaar, eerlijk, btllijk,
eerlijkheid,
behoorlijk.
—
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zetel va nde r eg eering.
thegle'rung00,
regeetheg-terrun(WINftent, f. ;
ringsllsysteem; -tijd.
= regime:
Negi inte (spr.: rezjieine), f.
stelsel, leefregel.
—(e)6, —e U. (beim .,jeers :) —cc =
thegiment',
fiihren =
regiment, bevel, heerschappij ; bah
het heft in handen hebben, de baas zijn; ein
fiihren = de teugels strak, kort
ftraffe6
houden.
thegintettW abjutant, 41r3t, nt.; =font,
utanbettr, in.= regimentsiladjudant, -dokter;
-commandant.
thegintenttclinuartiernteifter, m.;
regimentsilkwartiermeester; - staf.
= tamboer - majoor.
tRegintenWtambour,
auk thcgimenttv uttroften teben = op den
hoer leven.
= Regine.
thegilta, thegi fne,
, --cu = regioon: streek, gewest.
NegloW,
z)i ..), tn. —(e)6, —c =
%coiffeur' (spr.:
regisseur.
= register (in alle bet.);
thegi'fter, 1.
etin.
eintragen
iets op 't register
brengen, inschrijven; in6 atte
fommen,
nehiiren = bij de oudjes gerekend worden,
=hij staat
behooren; er fteht int fchtuarpen
slecht aangeschreven ; ein atte6
= een oude
tante; ate aiOnt alle krachten inspannen. thegi'itertonne, iv. =registerton(-4- 400
Eng. kub. voet). litegiftralor, — „Wren =
registrator, registerhouder. thegiftratur', in.
, en = archief, griffie, registratie. regif=
trie'ren, fchto. (fj.) = registreeren : inschrijven.
',Reglement' (spr.: .. ma), —6, —6 =
reglement. regtententie uren, Tcoft). (b.) =
reglementeeren.
ITO-ten, fchiu.
regenen; e6 recinet
faben = bet regent pijpesteeltjes; regnet6 nicht,
fo triltifett e6 bodj = beter weinig dan niets.
reffnerifr4 = regenachtig.
thenrejr, nt. ..Ife6, ffe = regres, verhaal;
M. an einent nehmen = zijn verhaal op iem.
semen. regrefrPfliciitig = regresplichtig,
verpliclit tot vergoeding. regreffib' = regressief, terugwerkend.
reglam = levendig, krachtig, beweeglijk,
ontvankelijk. Negjantteit, to. =levendigheid, beweeglijkheid.
= regelmatig. thegulatilf, f. —(e)6,
— e reglement, verordening. thegittaitor,
in. —6, ..to'ren = regulateur. regithe'ren, Tcbtv.
(1).) = regelen, schikken, afmaken, vereffenen.
tRegulle'rung, iv. = reguleering, regeling,
schikking.
Ne'gung, —, --en beweging, aandoening, gevoel, gewaarwording. re'gtingt4W =
bewegingloos, onbeweeglijk. thconitiotoija:
telt, to. = bewegingloosheid, onbeweeglijk[heid.
NO, f. —(e)6, ---e = ree.
thebabititatio(Y, tr. —, —en = rehabilitatie.
retutbilitie'ren, filth:). (h.) rehabiliteeren:
in den vorigen, goeden toestand terugbrengen.
thelybod, in. = reebok. thelYbraten, nt. =
gebraden reevleesch.
9te'fibe, zie Neebe.
= ploegstaart.
the'ln,
—,
relyfnrben = reekleurig, vaalrood.
= reelihuid;
',Rely
f.;
1.; =00,
- haar ; - jacht.
%et-r(latb, f.; ,teuie,
:soften,
=
reellkalf; -bout; -posten (d.
bagel voor de
reejacht).
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= lendestuk van een ree.
theirriicien,
= reeposten, bagel voor de
thetriArot,
reejacht. theirMenter, nt., zie gichriictcn.
= rasp,
theilm,
—n; theib i cifen,
stamper, vijl, schrapper.
Mabel( °ITU, ; 4)03, T.
tivrijfllbord (om kalk fijn te wrijven); -borstel;
-bout (zweek, zwik van een wagen, hout aan
een schip tegen 't stooten, hout om iets fijn
te wrijven).
atei'betappeu, m. = wrijflap. thei'betant,
= schuringsgeluid.
rci'bett, ft. (h.) (reihe; rieb; riche; reibe! pc=
rieüen)=wrijven, raspen, schuren; [draaien]:
(ben Miicfen) an her Uaitb r. = tegen den
muur wrijven; fich hie Vtugen r. = zijn oogen
(uit)wrij yen; einent etru. enter bic %are r. =
iem. iets order zijn neus wrijven, verwijten;
einent hen 3uctet r. = iem. een pak slaag
geven; ber ftragen reibt = de board schrijnt;
fith an einent r. = met iem. barrewarren,
twisten, iem. aanvallen, met iem. in botsing
wrijfpaal.
komen. theis bePfOl, m.
ber, nt. —t, — = wrijver, wrijfkussen,
wrijfkolf; [wervel aan raam ofdeur]. Mettle.:
—, —en = twist, geharrewar, betreit,
= vijzel.
sing. therbefitale,
1. =ateibe'llflpur, iv.; =tafci, M.;
wrijflispoor (van het wilde zwijn); -tafel (em
buskruit fijn te wrijven); -dock.
Mettrtiol3, zie Neibehotp. theibliein, in. =
wrijfsteen. Mei'bung, to. —, —en= wrijving,
schuring; botsing, twist, oneenigheid, geharrewar. 9tei'bunOetertri3itht, Yu. = wrijvingselec triciteit. thei'buttOgeraufrii, f. =
schurings-, wrijvingsgeluid. thei'buttgaiffert,
wrijfkussen. thei'buttOmeffer, at. =
wrijvingsmeter.
—(e)6, --e = rijk, gebied; hie brei
Meiche her hates = de drie rijken der
natuur.
reir4 = rijk, vermogend, kostbaar, ruin; r.
an Z4ch, Zugenbert = rijk in ....; in reichcm
D1af3e = in ruime mate.
I. reViten, 1cOhl. (h.) reiken, aanreiken,
(de hand) uitsteken, toesteken, [toereikend
of voldoende zijn]; r. an = raken aan; ich
lane foiueit nicht r. = ik kan er niet bij (komen);
= street zich nit
fein Ckbiet reicht hit an
tot..; er bermag our mit Whnuttgen baron pet
r. hij kan 't slechts vermoeden; leer reicht
an unferit .ariebtanb? = wie evenaart..? her
iabett reicht nicht = is niet lang genoeg;
pluei Mart r. nicht = zijn niet genoeg; ic'h
reiche hamit brei ',rage ik kom daar 3 dagen
mee toe; ,^)itfe, Zroft r. = hulp troost bieden;
er reit* ifjm hat Uaffer nicht = hij kan met
in zijn schaduw staan.
rijk maken; unrecht
1I. reVe4ett, fchtu. (fj.)
Out reichet nicht = ...gedijt niet.
rijk, rijk van inhoud, vruchtreidy4altin
baar, veel omvattend, goed voorzien.
4altigreit, tu.
= rijkheid, goede of rijke
vuorraad. reirtylict) = rijkelijk, rijk,
overvloedig; er hat lein reichtiche6 9fit6tommen =
hij kan goed, ruim leven.
91eitt i abfrtileb, in. = reces van de rijksstenden. theirlWaitt, to. = rijksban; in bic
erffaren = in den rijksban doen.
theilt(151abcf, nt.; =abler, in. = rijks;ladel,
-adelaar.
theirt'antuatt, in. = advocaat-generaal.
staatsblad.
theieW:4'ameiger, in.
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9Itelt4ic llaPtef, nt.; =arc4i0, f.; =armee, lb. =
rijksjjappel; -archief; -leger.
ateleWbote, = afgevaardigde naar den
Rijksdag. atetit t eifeithatitianit, f. = bureau
van de rijksspoorwegen. NeW'erAraiiiler,
in. = aartskanselier van 't rijk.
= risiksilJtari*Ilbrudera, W.; :tone,
drukkerij; -vlag (of: rijksbannier).
`31eWfoige, Yu. = troon-, rijksopvolging.
reirWfrei = immediaat, onmiddellijk (d. i.
alleen) van den keizer of 't rijk afhankelijk.
ateirWifra4err, nt. =fiirft = rijkslibaron,
-vorst.
WeldWgeric4t, f. = hoogste gerechtshof in
't Rijk, Hooge raad. WartO'gefitic4te, iv. =
geschiedenis van 't rijk.
%tactCarat, m., W.; =iiifignien (0d.
:fleinobien) V. = rijksilgraaf; -huip (of:
-subsidie); -insignien (nl. zwaard, rijksappel enz.)
theiriOlfaininergerirljt, f.; =firtmter,
= rijksilkamergerecht (te
Jaiiaterattit,
Wetzlar); -kanselier; -kanselarij.
f. = rijksl!kroon;
91eir/WIlfrone,
-land.
rati*iiiittelbar = mediaat: niet onmiddellijk
van 't Duitsche rijk afhankelijk (zie reict0=
frei).
= rijksmunt.
f.; :loft, M.; :.0oftailit,
rijksilhoofd; -post; -postdirecteur (-postkantoor).
9-tele4Crat, m.; JcePter, f.; =fittuert, j.
rand; -schepter ; -zwaard.
=ftiiiibe, V.; =tag, nt.
tneirO'llitabt,
rijks stall; -standen (stenden); -dag.
`11eW'IltriOaDgeortineter, lit.; staler, in.;
:triitipen, 431. = rij ks clagafgevaardigde ;
-daalder; -troepen.
reic/Oliiimittethar = immediaat (zie reici0=
fret). lieWllerfaffiiiia, in. =rijksgrondwet.
theiriOlierivefcr, in. = regent, rijksbestuurder.
JteidWIlloa4rutig, iu.; r.tuappett, I.= rijksilmuntstandaard, -wapen.
tiimer = rijkdom ;
tHeirirtuin, nt.
an Oiltern = rijkdom in...
reif = rijp; r. 3ttr Wuqiihrung, 3unt aucht,
hau, = rijp voor ..; r. fiir eine 7bee, file bie

arei4eit.

1. %elf, in. --e = band (van hout of
metaal om kisten, koffers, vaten, raderen,
buizen e. d.), hoepel; vooral: (vinger)ring,
diadeem.
= rijp, rijm (bevroren dauw).
11. %elf, nt.
= ringetje, hoepeltje.
91eiflten,
— = rijpheid; 3eugtti6 bet
=
einddiploma.
reijeln, jchly . (1).) = groeven, canneleeren.
— = hoepel, band.
theit fen, m.
reiifen, fchtb. (h.) = rijpen, rijp doers worden; (f.) = rijpen, rijp worden.
it. reileit, fchlb. (h.) = rijpen (van 't weer);
e?.) reift = het rijpt.
III. retfen, fchlv. (i.) = (emu (.1j3) met hoepels,
banden voorzien, hoepels leggen om.
iu.; =3eugnit4, f. = eindllexamen; -diploma.
reiffic4 = rijpelijk, rijp.
Iteirrocf, nt. = hoepelrok.
Itel'gen, - = reidans, rondedans,
koordans, rei; ben N. (an)fiihren = den reidans openen, vooraan zijn.
10. —, —It = lijn, regel, rij, reeks,
rist, beurt; in N. nub (Pfieb = in 't gelid;
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= 0 1) een rij; in Neiben re tG,
itt cinc(r)
rotte rechts! ich bin an ber N. ad. bie
um!
ift an mir = ik ben aan de beurt; be y N.
herunt = volgens, op de beurt;
nach, hie
= om de beurt]; fteigenbe, faaenbe
[tuft hie
= opklimmende, afdalende reeks; [Ivieber
fein = weer in orde zijn j.
in her
jch1o. (1.) = op rijen rotten; rangschikken,
schikken, scharen; (l erfen) rijgen; (eine Naht)
rijgen; fich an rho. r. = aansluiten.
alet'Oen, zie Neigen.
=rij, reeks, volgorde.
tReilienfolge,
= marsch in de 'lane. 9iteii=
beim/cal:fit,
tientaii3, tn. = reidans, rondedans.
Wage = in rijen, in reeksen.
= reiger.
nt.
Iteii4erilbei3e, tn. =
reigerjjjacht; -bos (-pluim, -kuif, aigrette);
-valk (of giervalk).
thel'Oerilfeber, Iv.; zoiittc, 11.1.; lagb, 10.;
=fttill, tn. =reigerlIve(d)er, -hut (broe,c1plaats);
-jacht ; -pluim.
%Obit, --c = rijm, vers, rijmpje;
int -N. = op rijm; in Weinte bringett= op rtim
brengen, berijmen; Wehrle fchmieben = prulverzen, rijmelarij maken.
ieim'llart, iv.; =aufgabe, lu. = rijmsoort;
-opgaaf (met eindrijmen).
jchni. (h.) = rijmen, berijmen, tot
overeenstemming brengen; r. = rijmen,
bij elkaar passen, samengaan; P3rot rebut (ficlj)
nuf (mit) tot = brood rijmt op dood; ibie rebut
ficb bad = hoe komt dat nit? of hoe kan chit
samengaan? teic fat ich biefe ti3iberj.briicbe C. =
hoe meet ik doze tegenstrijdigheden met elkaar
in verband brengen? hat rebut fich ntie hie
aattft auf,f) Wttge oil. tole ein alter Tsib Sur
g)'afenjagb = dat slant als een tang op een
— = verzenvarken.
in.
maker, rijmer, rijmelaar. 11). —,
—en = verzenmakerij, rijmerij, rijmelarij.
91.eim'fa11, nt. = kadans, slotrust (aan een
f. = berijmd gedicht.
vers).
= rijmkunst. reint'W
91eintitunit,
rijmloos, blank.
f. = Reims.
= rijmelaar, pruldichter.
9teim'fr4iiiieb,
91eint'ilfPruc4, zfliclit, to. to.;
Aui3rterfnut, f. = rijmilspreuk; -zucht; -lettergreep; -woordenboek.
rein = rein, helder, schoon, zuiver, louter,
(Udiche, dinbe) schoon; (Uajfer, (Peib, PBein,
iuf t, Oeibijfen, blelvinn, ft.6j.brache, erftattb)
zuiver; et10. in6 reine bringen = iets in 't reine
brengen; mit einem ink reins fomnien 't
met iem. Bens worden; ire, reins jchreiben =
in 't net schrijven; einem reinen rein sin=
fcbenfen = iem. klaren wun schenken; reins
reinen Zijcb macben = schoon schip
maken; reins Virtichaft macben = alles (al
't achterstallige) in orde brengen ; reinen nunb
haften = mond( je) toe houden; r. bon Z- tt it tb =
vrij van schuld; her reine 3ufaff = louter
toeval; r. unntiiglicb = rein, puur onmogelijk;
berriicit = totaal gek ; stir. r. abrchiagen =
iets gladweg afslaan, weigeren; en ift r. rtidW
bagmen = hij is er totaal niets bij. mehte,
reinheid.
91einectau'be (spr.: rênislood), to. - --it =
reineclaude, fijne groene
= Reintje de vos.
atetnefe
jcb1-0. (h.) = zuiveren.
=
nt.; =ertran, in.;
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zuivere opbrengst (in geld); z. opbrengst (in Neljejarf, in. (od. Jefiatititc, M.); 4fijeftt,
tn. = reislizak (of valies), -pas ((if -biljet).
produkten); z. winst.
Weittfr ijarb, tn. = Reinderd, Reinhard.
Ilielifeljpefen, $1.; ffipeithittitt, f., 4itrijt,
Yu. = reislIonkosten, -beurs; -zucht.
—
reinheid,
zuiverheid,
hel`,Rein'Ocit,
derheid, kuischheid.
liteijelitair4e, in.; =toilette, ie.; .4vanclt, tn. =
reislitasch; -toilet; -wagen.
Weiit'4ofb, tn. = Reinout.
(b.) =-- ((crate, Scbiiffeht, ein %eWfettl, f. = rijstveld.
rei'nigett,
rijshout, spruk;Iinuner) schoonmaken, reinigen; (Vu*, Otut, NeWijolf3, Mei ffig, f. –
;ittcfer, ba Meer bon Ciabern) zuiveren; kelhout.
(9Yetaffe, ;latter) louteren.
rei'fia = bereden, krijgsvaardig to paard;
-- en = reiniging, zuivering, loutering; ber Weifige = de ruiter, bereden soldaat.
Maria W. = Maria-Quivering, Maria-Lichtmis. tReiltteljett, m. = rijstkoek.
f. = [91eRvinufett, f. = 't gaan in vreemden krijgsm.; 41tittet, f.,
Wei'ttinttn0
zttiveringsileed, -middel (purgatief); -offer dienst.
= hij, die in vreemden
(lustratie).
krijgsdienst gaat, soldenier.]
= rijstlimeel;
reittliri) = ($erfott, Virtfc(jaft) zindelijk, liel- NeWlIttte41, 1.; :fttppe,
-soep.
ler, proper ; (S13racf)e, Stit) zuiver, net. ,Rein':
u. f. nebuten =
= zindelijkheid, helderheid, proWrite-lit,
'auk od,
perheid. Neitt i friirift,
= net, afschrift, op den loop, aan den haal gaan, dezerteeren.
tn.
= rijst.
[copie. %elk
1.; .=.0rett, I. = teekenlipen, -plank.
f.
punaise.
= rijs, twijg, takje, Melfrbrettjtift, nt.
loot, ent.
(icb reif3e; rif3; riffs; reif3e!
rei'-ften, ft.
geriffen)=--rijten, scheuren, trekken, rukken;
tReWlInefer, tn.; =finit,
=bra, nt.; =brut,
f. = rijstil veld ; -bouw ; -ebrij (o f : -pap); opensnijden , insnijden, splijten , ontginnen ,
-brood.
teekenen, schetsen; in Stade r. = stuktakkebos, bundel rijshout. scheuren; einen at.0 bet: Oefabr, auk ber
tlieWbiinbet, 1.
Zerfegettbeit r. = iem. uit 't gevaar, uit de
%die, tv. ---, --it = reis, reisbeschrijving,
I krijgstochti; eine W. antreten, macben = een verlegenheid redden; ben ,C)anbef art fict) r. =-reis aanvaarden, doen; er ift auf Weifen= op tot zich trekken; 5tt Oobett r. = omverhalen;
reis; ficb auf bie
macten = op reis gaan; $offen r. = grappen maken; time r. = moppen
gfiidfidje
tappen; 8oten r.
schuine moppen tappen;
goede reis! eine W. Stehle =
vracht, voer steenen; een bepaalcle hoeveel- nadj ficb r. = achter zich aansleepen, een
heid, stel enz.; [in hie
faufen = in vreemden nasleep hebben (van); ba,?, re* ir0 Oetb
krijgsdienst gaan].
dat kost veel geld; ficb um eta,. r. = elkaar iets
:apotinte, betwisten, om iets vechten; ea rent mitt (od.
tReViellatiottener, 1.; :-atmug,
to. = reisIlavontuur, -kostuum (of -pak); ntir) int 2eibe = ik heb krampen, snijdingen;
-apotheek.
ed rent micb (mir) in affen Ciebern = ik heb
(jicht)trekkingen in alle laden; (f.) = losgaan,
eneljelitiefrOreitittnq, iv.; :betted, 1.; =flea,
f. = reislibeschrijving; -necessaire; -bed.
scheuren, een inval doen, plotseling itdringen;
als alles
tReijellbitber, $1.; :bud), I.; :bed, to. =
Wenn elle Strange od. Stride r.
reislIschetsen; -book; -deken.
tegenloopt, in 't ergste geval; enbficf) tit roil
vergueding voor reis- bie Oebutb = eindelijk was mijn geduld ten
thelifebiaten, 431.
de golven slaan
kosten. reijefertia = reisvaardig.
einde; hie tutert r. fiber
ftiltrier, tn. = reisbude, voorlooper. %elle: over (den disk). titeijNit, = 't trekken,
getiithr, :ie Weifebiaten. Weilcnefii4rte, scheuren, (ha Oeibe) snijdende pijn, kramp;
nt. = reisgenoot, -makker, -kameraad. (in ben Ofiebern) jicht, rheumatik. retfmtb =
(bon Zieren) verscheurend, (bon Scbatericn)
,ReFfeciefotqc, f.
gevolg op reis. 91eVfe,
nab, 1. = reisgeld. thei s fegetiiid, f. bagage. snijdend, vlijmend, (bon einem Strome) snelvlietend, snelstroomend, ontstuimig; biefe
theijellnefeltfrOft, W.; =out, f.; :tiatibtutr,
1. = reisligezelschap, -good; -handbook.
T&:tre finbet reif3enben %bf4, gebt r. at =
vindt gretig aftrek , gaat vlug van de hand.
=
''Netifell OW, nt.; = taPPe, to.; :torte,
hoed; -muts; -kaart.
— = merkijzer.
tRei'-fter, at.
NeljellfajtMett (od. tiffei)e-ti) 1.; :flab, 1.; alcifileber, to. = trek-, teekenpen.
=toffer, m. = reislinecessaire; -kleed; -troffer.
to. = houtskool (urn to teekenen).
punaise.
'Neljelitoftett, q3f.; Atutfe4e, to.; =tuft,
= p ager, in.
reislikosten; -koets; -lust.
=3eitg, 1.= teekenilfitienc, in.; :itift,
refetuftiq = reislustig. Itelientantel,
= liniaal (of winkelhaak); -potlood; -dons (of
reismantel.
tn. = foerier passerdoos).
in. = trekpenpasser.
van 't paardevulk. reijemiibe, = reizens= boa vlas.
moede, rnoe(de) van 't reizen.
--,
%rifle,
= rijschool, manege. reirbar =
reispet.
Neitibatitt,
(f.
Ii.) = reizen, een reis berijdbaar (zoowel van rijdieren als van
reFfen,
doen, op reis gaan, op reis zijn; [optrekkenj;
= statieschabrak.
wegen). tReit'berfe,
per spoor; ink
1-oir r. alit ber cifertbniat
— = knuppel, stok, pakstok.
T,ab r. = naar een badplaats gaan; ant u llbr reilen, ft. (id) reite; rift; ritte; reite! geritten),
r. Mir = gaan we op reis; (Scbluatben,
(1). u. f.) = rijden, berijden; chi 43ferb 511
L.:‘
'‘"tiirtbe) trekken. %climber, at. = reiziger, Scbanbett r. = een paard half flood rijden;
passagier.
ein Ainb fiber ben ,attfen, 3tt iPoben r. =
omver rijden; ben ,'..tettfef, ber :5enfer reitet
—, --a = marsch].
[Itet'fenote,
iln = hij heeft den duivel in; einen in bie
IneljellPak m.; =pfenitig, at; =Watt,
Zinte r. = iem. in 't ongeluk, in ongelegenreis 11 pas ; -penning; -plan.
Meil'epoften, m. = betrekking van reiziger. heid brengen; Scbritt (od. im Sttritt), Zrab,
stapvoets, in draf, in galop
NeFfeprebiger, = rondtrekkend predikant. Oafo0 r.
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rijden; fba3ieren T. = een wandelrit doen; %efiantant i , in. —en, —en = reclamant:
te voet gaan, per klager. Netiantation', iv. —, —en = reclaauf Scbufter?, Nablmn r.
auf ber matie: terugvordering, tegenwerping, bepedes apostolorum gaan; bie
—n = reclame.
r. = in manufacturen, garen en band zwaar, klacht. %airtime, iv.
duet retiamie'rett, fcblv. (b.) = reclameeren.
doen; ber $refejjor reitet jein S'eft
—, —en = recognitie: erniets anders dan zijn dictaat oven; $anbeften Mefoart-itioni,
kenning, wettiging. reforottl43ie'ren, fc*.
r.
(stud.) in de rechten studeeren.
(b.) = recognosceeren: serkennen, erkennen.
tents = rijdend, bereden; reitenbe
Nefogno4te'rung, iv. = recognosceering,
bereden politie.
in.
leute
— = ruiter. rijder (int 3irti0), berijder; verkenning.
—, —en = recom= Spaansche, Friesche %efontntanbatiott i,
fbanifcry friefifcbe
ruiters (gekruiste palissaden bij verschan- mandatie. retommanbie'ren, ROW. (tj.) =-recommandeeren, (bij de post) aanteekenen.
singen).
9tetontiateaenti, in. --en, —en = (re)con—n = grove zeef.]
1%e-ti ter, lit.
ruiterstoet, cavalcade. valescent: herstellende. tliettintiate3ett3',
tRaterattf3ug,
(re)convalescentie : betere hand,
—, —en = ruiterij, paardevolk, lo.
Ineiterei',
= lichte, genezing.
cavalerie, rijderij; leicbte, fcbtuere
= record: 't beste,
ruiter- %eforlY,
zware cavalerie. 9telterfatine, iv.
vaan, standaard, vendel, eskadron. %atm: 't hoogste.
—,
—en
= recreatie: uit-,
= kornet. 91eliterijaufen, nt. = 9etreation',
fahnrie4,
ontspanning.
ruitertroep, -bende, -drom.
Nang', in. —en, --en = rekruut. 91efruiten:
[rei'tern, fcbiv. (b.) = reeven].
=--rekruteering.refrutie'ren,
= ruiterregiment, cava- cinOebutta,
Meilerreflintent,
(tj.) = rekruteeren. alefrutie'rung, to.
= ruiter,
lerieregiment. aleii terntatitt,
od. :itatne,
—, —en
rekruteering. 91eirittie'rung0,
paardrijder. ateiitetjtattbilift)„
= remontepaard.
Pferb,
= ruiterstandbeeld. aitel i terftlefei, 111. =
= rijzweep, karwats. 91.atifitationi, iv. —, —en rectificatie: verrijlaars. 9teit i nerte,
rectifl(t).)
= ruitergordel, buikriem, betering. ratiNic iren,
%eit'aurt,
singel. ateits barett, nt. = haak voor 't rijkleed. ceeren: verbetei en, terechtwijzen.
iv. —, —en = rectie : regeering.
=
licit' II
iv.; =Mien, f. ; :ftter4t,
—en = rector (van universiatetitior, in.
rijlibroek; -kussen; -knecht.
%at' jun% Yu.; :mantel, in.; =POO*, iv.; teit en gymnasium), directeur (van midd.
school),
hoofd
(van
lag. school). atatoretti,
=
rijlikunst,
-mantel;
-zweep;
zOferb, f.
—e = rectoraat, directeurschap,
1.
-paard.
betrekking van hoofd.
= koerier, renbode te paarcl.
neitt poit,
(I).) = zijn toevlucht nemen.
= rijlikleed; -school refurrie'ren,
(iroci, in.; :frOute,
—e
beroep, schadeloosalattr', in.
(of: manege).
beroep aanteekenen.
erareifen
stetting;
Meitiftalt, tn. = stal bij de manege.
— = wisselplaats
rijlaars.
lit. = rid- tnetaW (spr.: relé), f.
itiefei, nt.
pad, ruiterpad. Meit'aeita, f. = rij-, zadel- voor postpaarden, versche paarden. elaW..
wisselpaard.
Pferb, 1.
en toomgerei. harnachement.
—, —en = relatie: betrekking;
prikkel, prikkeling, %elation',
—e
;Wei-e,',
bekoring, bekoorlijkheid , aantrekkelijkheid; ed relaas : verhaal. retatib' = relatief. 9telatitY:
bertorett = de aardigheid is er af. fa#, m. = relatieve zin, betrekkelijke of bijOat feinen
ba =
rei3liar = prikkelbaar, lichtgeraakt; fie ift voeglijke bijzin. %etati'inint,
prikkelbaar van gestel. relatief, betrekkelijk (voornaam)woord.
elite rei3bare %atm;
—, —en = relegatie: wegprikkelbaarheid, lichtge- %deflation ',
titeiOarteit,
zencling. retegle'rett, fcblv. (b.) = relegeeren.
raaktheid. reii3ett, fcbiro. (b.) = prikkelen,
= relief:
opwekken, gaande maken, aanzetten, tergen, %diet' (spr.: veljef ), j.
streelen, bekoren; (einen pun Born, jen0. verheven beeldwerk.
—, —en = religie, geloof,
Born, 9frgivOit) opwekken, gaande maken; Netiaion i ,
godsdienst; ficb 3u einer W. belennen = een
(ben Oaitinen) prikkelen, streelen; (ben 5t.bbe=
tit) opwekken; (9Zerben, ,s:iaut) prikkelen; (3ur godsdienst belijden. NeligiotWiinberung,
sltacbabutung) aanzetten, prikkelen; (ein tier) = verandering van godsdienst, overgang.
tergen; in gerei3tent tone reben = boos, op %eligionil'angetegenlyit, ID. = godsdienstboozen toon spreken. rei'3enb = prikkelend, zaak. MelifficirWfattt, j. = godsdienstig boek.
opwekkend; bekorend, bekoorlijk, aantrek- NefigiotWebitt, 1. = religie-edikt.
geloofseed.
kelijk, verrukkelijk, lief. re13'W = y onder otWeiro, nt.
triebe,
bekoring, onbekoorlijk, zonder aantrekkelijk- aletigiotWIleifer, 111. ; =freibeit,
= godsdienst ij ver ; -vrijheid ; -vrede.
— = onbekoorlijkheid.
held. %eiii tojinteit,
opwekkend
of
prikkelend
atetigiotWgenuffe,
m.
=
geloofsgenoot.
91e=
j.
= geschiedenis van
middel. %ei'anna, iv. —, —en = prikkeling, figionOlefriOrine,
opwekking. rei3 s tioll = bekoorlijk, verruk- den godsdienst.
tn.; :tage,
atetinioiWItytfb nt.;
kelij k .
tlietaPitutationi , iv. —, —en =recapitulatie: =lager, in. = godsdienstilhaat; -oorlog; -leer
-onderwijs);
-onderwijzer.
korte samenvatting, herhaling. retapitutie': (of
godsdienstloos.
reliaion0,10e4
ren, fcbtv. (f).) = recapituleeren.
=-= rekel, vlegel, lummel, Neligiot0'11Partei, iv.; :frOlviirtiter,
Meld, in.
vlegelachtiggodsdienstige
partij;
g. dweper.
—, —en
kinkel. %add',
spotter (met den
heid, onbehouwenheid. relet0aft = vlegel- 9tetigiotWfOOtter,
achtig. relein WO, fcbiv. (b.) = zich onge- godsdienst).
geneerd, vlegelachtig, onbeschoft uitstrekken, %etiaionWIlftifter, tn.; qtreit, m.; :ftbuttg,
godsdienstlfstichter, -twist; -oefening.
iv.
neervlijen.
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(1).), (.Dittcb) stremrnen; (Ci-',ifen, atei, $ect)
tRetinioniClinnterrirt)t, in.; -,Perbefferunn, ID.;
smelters; [(8)of3) vlotten] ; einen 3u Ooben r. =
=. 111-iffenfc4aft, to.; :3tuann, tn. = godsdienstlionderwijs; -verbetering (-zuivering, -hervor- iem. overloopen; (einem ben Zegen burcb ben
,Vetb) r. = jagen. 9lettlteirt, f.=wedren(nen).
thing); -wetenschap; -dwang.
refigiii' = religieus, godsdienstig, vroom, triter, in. ---6, --- = renner, renpaard;
eerbiedig, geloovig. tRetigiofitat', iu. --- = hardlooper.
godsdienstigheid, eerbied, vroornheid.
:Rettnletter, f. = smeltVUUf.
9ie1ifiten, V. = relicten: nagelaten betrek- titentt i llPferb, f.; :tier, f. = renlIpaard, -dier.
kingen.
M.— =bluf,
tiIettottuttaine (spr.: ..
.. inauzje),
_
9-te'llittl, 10. —(e)a, —e; M. M.— , —en = ver- grootspraak, pocherm thettritttmee, f. —6 =
renommee,(goede)naarn,roep.tettottintterett,
schansing (van een schip), boord.
sat efi'quie, Iv. --, --n = relikwie. fcbiu. (h.) = bluffen, pothers, snoeven. rettont=
renteble'ren, fcfnu. (b.) = remedieeren, ge- iniert' = gerenommeerd: bekend, vermaard.
nezen, verhelpen, raadschaffen. tRente'Diunt, tRenotuntiftr, in. —en, --en = bluffer, grootf. —(d), .. bien = remedie:.(hulp-, genees- of spreker, pother, snoever. Nettouttnifterei',
rechts)middel, 't geoorloofde mindergehalte iu., zie Nenommage.
bij munten van edel metaal. tRentebur', In. Mettonce (spr.: reilbse), iu. --, --n = renonce;
— = remedure: middel.
(stud.) geoen.
atemini3en,-;', iv. ---, --en = reminiscentie: atettobotiore, M. --, —en = renovatie: verherinnering. 41.frientittWcere, nt. = Heminis- nieuwing. renobie:rett, fctpu. (b.) = renocere : tweede Zondag in de Vasten.
veeren.
tentile = remise: onbeslist (in 't spel).
renta'bet = rentabel: rentegevend, voordeelig.
tRentabititiit', iu. — = rentabiliteit.
:Renti'fe, M. --, —n = remise: koetshuis.
tRentiffion', iu. —, —en = terugzending, Ment'aint, f. = ontvangerskantoor, ontvankorting; vermindering. tItietttittetti tlett, V. = gersbetrekking.
terugzendingen (in den boekhandel). :Remit= rentliar = rentegevend. 91en'te, iv. —, ---n =
tent', tn. --en, —en = remittent: overzender, rente, opbrengst. Mentei', to. —, —en, zie
afgever van een wissel. rentittie'ren, fain). Nentamt.
(h.) = remitteeren: overzenden; (boeken) %Render' (spr.: .. tjee), in. —6, ----6 = rentenier.
terugzenden. rentle'rett, fcbl-u. (fj.) = rente geven, whist
tRentokebe, lu. -- = remo(u)lade: gekruide opleveren, rendeeren; ba6 Unternehmen reit,
saus.
tiert fitt = rendeert.
Mentonftrations , iu. —, en = remonstrate: Mentlaniter, lo. = fluantiekarner. Meta':
betooging. rentonftrie'ren, fain.). (b.) = mailer, tn. = rentmeester, ontvanger. Neuf,.
remonstreeren, betoogen.
ncr, in. —6, - = rentenier.
:Rentorete, iu. , n = remonte: aanvulling aleorgattifationi, Iv. —, —en= reorganizatie:
van de dienstpaarden. tRentottlepferb, f. = nieuwe, veranderde inrichting. reorganifie',
remontepaard.
ren, fcbiu. (b.) = reorganizeeren.
Rentontoir'Or (spr.: .. »ibtluct(o . ..), In. = 91eParatttr', iv. —, —en = reparatie. reps:
remontoir(horloge).
rie'ren, fcbiu. (1i.) = repareeren.
thentortiir', alentoriptettr', in. —(e)O, —e a. rePartie'ren, fcbt-u. (fj.) = reparteeren: ver-6 = sleepboot, sleeper.
deelen. tRePartition', 11). —, —en = repartneutotticti be, zie Nemotabe.
titie. atepartitiotWreMitung, M. = gezel9teutotilerett, fcbiu. (ti.) = removeeren: ver- schapsrekening.
wijderen, afzetten.
910.iertoire, (spr.: ..twaar), f. ----6, —t =91empelei', W. —, —en = (begin van een) repertoire: lijst (van op te voeren stukken).
vechtpartij. rent'peitt, 1c011). (b.) = (met opzet)
91ePerto'ritint, 1. —(b), .. rice = repertoristooten, twistzoeken.
urn: lijst, register.
9temPler, in. ----6, — = refter, eetzaal. 91eIntettt', in. —en, —en = repetitor: onder:Remuneration', in. —, —en = reinuneratie: wijzer (om leerlingen bij te werken), oak:
vergelding, vergoeding, betooging. rentune: leerling die voor 't tweede jaar in dezelfde
rie'rett, fcbiu. (b.) = remunereeren.
klasse zit. repetie'ren, fcbtu. (h.) = repetee91ettailiatt'ec (spr.: reitessase), lu. -- = ren. Mepetterltiir, iv. = repetitiehorloge.
Renaissance.
:Repetition', iv. --, —en = repetitie. Moe,
:Renn'ta, M. = Renee. thettaluL nt. = Rent'. tito'riunt, 1. --(6), .. lieu = repetitoriurn:
:Rencon'tre (spr.: 1 .0kOtre), f. --,6, ---6 = herhalingscursus, -boek.
ontmoeting, botsing, gevecht. :ROM', M. —, --en = repliek: antwoord, naalettbant', in. --en, --en= kassier, ontvanger. maak. repti3ie'ren, fcbiu. (b.) = repliceeren.
Neit'be3b010 (spr.: iddevoe), f. -- , — ,---- tneporler, in. —d, — = reporter, verslaggever.
rendezvous.
91e4ojito'riunt, f. —(6), .. rien ; Mepolitur',
:Rettegat', m. —, —en = renegaat: geloofs- 03. —, —en = boekenplank, -least, -rek.
verzaker.
Neppltuint, zie alebbuOn.
tRenetle, in. —, —It = renet. 91eInCifentattr, m. —en, —en = reprezentant:
rettitent' = renitent: weerspannig. :Wertheim', vertegenwoordiger. Mepriifentation' M. - ,
M. — = renitentie : weerspannigheid, verzet. —en = reprezentatie. reprafentatit y =--9-lettf, in. --en, —ea; Mettle, 1u. —, - IT = reprezentatief: vertegenwoordigend, veraaneen visa.
schouwelijkend. titepriifentotitrfnftent, 1. =
atettn'arbeit, iu. — = snelstaalbereiding.
vertegenwoordigend stelsel. repriifentie'rett,
:Rettn'ticapt, iu. = renbaan.
fchin. (b.) = reprezenteeren.
ren'ttett, unr. (ici rannte; renn(e)te; geramit), 91ePreffalien, V. = repr6sailles: tegenmaat(1.) = Fennell, ijlen, snellen; tegen elkaar
regelen.
inrennen; mit ben/ StoWe gegen (an) bie 'Snub iltepreffib'inajireqet, iu. = repressieve, onderr. = met 't hoofd tegen den muur loopen; drukkende, tegenhoudende maatreger.
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= reprise: herhaling.
—,
tneprile,
Iteprobation', --, —en reprobatie : afwijzing, weigering. reprobie'reit, fain. (h.) =
reprobeeren: afwijzen. niet aannemen, afkeuren.
91e/OroblatiOn', --, —en reproductie.
reprobmie'reri, ichte. (I).) - reproduceeren.
91c., zie Na.O.
-- e it... iett = reptiel:
sinePtits,
kruipend Bier.
—,
—en
= republiek.
tReputitif',
— = republikein. republita':
falter, at.
republikeinsch. repttWitaitifie'rett,
rtifit)
f Mix). (f).) = republikanizeeren. alePublita:
= republikantsme.
utivintite4,
reputs: weigering,
—e
afwijzend antwoord. to. —, —en =
repulzie: af-, terugstooting, neerlegging. re=
ptiffib' = repulzief: af-, terugstootend, neerrepulzieve,
leggend. 91epuijitilraft,
af- of terugstootende kracht.
IllePtttation', = reputatie. rePutier':
lid) = te goeder naam (en faam) bekend,
fatsoenlijk.
= requiem: zielmis.
tne'quient, f.
equirie'reit, fc0in. - requireeren : opeischen, vorderen, vragen. atequijit, f. —(e)0
—e(n) = requiziet: vereischte (vooral bij 't
opvoeren van een tooneelstuk), toebehooren.
tRequifttiorr, —, —en - requizitie: opeisching.
St. .. ben = rezeda.
iliefe'ba, 91efe'be, 11).
Nefertiat', f. —(e)0 —e = rezerve: voorbehoud.
--, —en = rezervatie : voor91eferbatiott',
behoud, inachtneming, belling.
—n = rezerve: terughouding,
aanvullingsmanschappen, 't bespaarde; in al. =
in rezerve, voorradig.
=faitbL at.; :faPitat,
tnefer'bellanfer,
rezervelianker; -fonds; -kapitaal.
f.
nt.; =trill/Ann,
9Ieferlielltitantt, nt.;
= rezervellsoldaat; -officier; -troepen.
eferbie'rett, fc01). (1.) = rezerveeren. refer=
Wert' = gerezerveerd, besproken (plaats),
terughoudend. aleferWft l, nt. —en, —en =
rezervist.
—e =
Loner), f.
tReferfooir' (spr.:
reservoir: vergaarbak.
tliefibent', tn. —en, —en = rezident.
—tt = rezidentie. refitlie'ren, fcbt1).
to.
(b.) = rezideeren.
.. burn = residu: overMejiibuttut, f.
blijfsel, bezinksel.
liefigttation', —, —en = resignatie: onderwerping, kalme onderworpenheid, gelatenheid,
afstand.refignie'reit, fcW. (h.) = resigneeren;
auf ein). r. = van iets afstand doen; iic4 r. =
zieh resigneeren, zich voegen, zich schikken;
refiattierf = geresigneerd, onderworpen,
gelaten.
reffribie'rett, fct)m. (f).)= rescribeeren : schriftelijk antwoorden, rneedeelen, beschikken.
f. —(e)0 —e = rescript: beschikking.
refutut' = rezoluut: vastberaden, vast besloten.
thejoitttion', tu. —, —en = rezolutie: besluit.
refotWe'rett, Tcti tt). (b.) = rezolveeren: oplossen, besluiten; fid) r„ = een besluit nernen.
NefottanA', to. —, --en - rezonnantie: weergalin, geluidversterking, medeklinken. tnefo=
itatti'bobeit, rezonansbodem, klankbodem.
resorbeeren: in-,
reforbie'reit, fdno. (b.)
- , - en = reopslurpen. aZeforPtion',
isorptie.
refpertioe.
refp.

ReiVetts, —(e) respekt; einen in al.
(.1ften = iem. in ontzag, in toom houden;
wit M. 6it melben = met verlof gezegd. refpei:
talict respektabel. refpettie'rett, fMto.
(h.) = respekteeren. refOeftierlift = respektabel, achtenswaardig.
reftiettity = respektief : van elk in 't bijzonder,
bij elken persoon of bij elke zaak in 't
respekzonder behoorende. refpeiti'be
tieve: betrekkelijk, of wel, of, en.
= gebrek aan respekt.
91eWelftlofigfeit,
NefPettOnrfon, to. persoon van aanzien.
NefOeftlaae, 43t. respijtdagen, uitsteldagen, die na 't vervallen van een wissel nog
worden toegestaan.
reiPert itwit = eerbiedig, vol eerbied, underdanig. reftictrtuibrig = oneerbiedig.
91.01piration', in. —, —en = respiratie, adorn..to'ren = respihaling. 9eftliraitor, m.
rator, toestel om 't zuiver ademhalen gemakkelijk te maken. refpirte'reit, ichte. (h.) --=
respireeren.
refPonbie'ren, fcbto. = respondeeren:
antwoorden. refOonfaliet = responsabel:
verantwoordelijk. 9tefpottfo'rim1t, f. —(d),
tictt = responsorium: R.K. kerkelijke beurtzang.
= sloot (voor het was91erfen, nt.
schen van 't erts).
= resI. Neffort' (spr.: ressoor),
sort: vlucht, springve(d)er.
II. 91effort' (spr.: ressoor), f. = ressort : afdeeling, gebied. reffortie'reit, fcbt-o.
(0.) = ressorteeren: behooren, onderhoorig zijn.
91effour'ce (spr.: ressoerse), —, :--ressource: hulpmiddel; club, cazino.
t)lcft, at. —0,, --5 (fauftn. auch: —er) = rest,
overblijfsel, overschot, restant, achterstand,
wat er van een rekening nog staan blijft;
iem. den genadeslag
einem ben N. geben
geven; bie fterbtithen, itbilchert Nefte 't stoftelijk overblijfsel; bet M. *flit bie Ootttojen =
't grondsop is voor de goddeloozen; rein Mac>
bid auf ben N. feeren = tot den laatsten
ik
droppel; idj foutme bit meinen N. (her)
nach
drink op je; icb femme bit meinen
ik doe je bescheid. 9ieftant s, tn. —en, —en =
schuldenaar, iem. die in achterstand is;
achterstallige vorderingen, restanten.
=
° pa), f.
leitaurant' (spr.:
restaurant, restauratie. Wejtattrateur, in.
--e = restaurateur, hofmeester (op
een boot). Neftaitration i , --, =
restauratie (v. d. Bourbons), herstel; restaurant. reftaurieren, fcf)rti. (1).) = restaureeren:
zich herstellen, opknapherstellen; -4(C
pen, bijkomen.
reftie'ren, ichle. (1.) = resteeren: blijven,
overbhjven.
reftitule'rett, f cb . (1).) restitueeren: teruggeven, vergoeden, herstellen. 91eftitution',
to. —, —en = restitutie: teruggave, vergoeding, herstel.
—, —en = restriktie: beperNeftriftiott',
king, voorbehoud.
—, —tt = rezultante. %Out:
91efultan'te,
tat', f. —e rezultaat. refuttle'rett,
Tann. (b.) = rezulteeren : voortvloeien, volgen.
%Omit (spr.: ..zu . .) , Wefiimee', 1.
= resume : samenvatting, overzicht.
fcfno. (It.) = rezumeeren: samen-

vatten.
29*

9tetention.

452

91e3itation.

—, —en = retentie: terug-, uitroeien, uitrooien, rooien; (een veld) ontRetention',
weerhouding. tRetentiotWreitt, f. = reten- ginnen.
tierecht: recht om een at to leveren voorwerp [.Reuler, in.
ruiter]
terug te houden, tot aan zekere voorwaarden Rebaceination', s.RebafAinations,
= reis voldaan.
vaccinatie: herenting. rebaccinie'ren, retiat:
Jie' tina, lm — = retina, netvlies.
fcbiv. (b.) = revaccineeren.
Metira'be,
—,
retirade: terug-, af- MetiattAc (spr.: reväsie),
—
tocht, zekere plaats. retirie'ren, 1cbtv.
= revanche: vergelding, wraak. rebanrijie'ren,
retireeren.
fief) 1cbtv. (b.) = zich revancheeren: zich
—, —en = retorsie: vergel- wreken, bewezen dienst beantwoorden.
Thletorfion',
dingsmaatregel. Jietorfiono'3Otte, V. = ver- Nebeit'te (spr.: revelje),
—n = regeldingsrechten.
veille : wekroep.
Netorite, iv. —, —u = retort: destilleerkolf, 91ebenu'e (spr.: .. nu), iv.
,
=revenu:
-vat.
inkomsten.
tReton'ci)e (spr.: retoesde), to. -- = retouche: Nebercni', rte. —, —en = reverence: buiging;
(b.) = retou- reverentie: (betuiging van) eerbied.
bijwerkirig. retouitie'ren,
cheeren.
—e = revers: keerzijde
Reber', ut.
retour' (spr.: vetoer) = terug. Metourbiltet(t), (van een munt); op-, ornslag (aan een jas);
1. = retourbiljet. Metourlutfr4e,
= flunk tegenbewijs, schuldbewijs.
antwoord.
Metoerfalien, $1. = reversalien: schriftelijke
Metralle (spr.: retec, te), iv. , --n = retraite : belofte van een vorst, dat hij de bestaande
terugtocht, taptoe.
rechten en vrijheden niet zal aantasten.
retrobatie'ren, fcbit). (b.) = antidateeren: van 9lebibent', m. --en, --en = revident: hij, die
een vroegeren datum voorzien. retrograt)' = zich van 't rechtsmiddel der revizie bedient,
terugloopend. retrofPettib' = retrospectief: onderzoeker, herziener. rebible'ren, fcbtn.
terugblikkend, vroeger. Metroberfion', a). (b.) = revideeren: herzien, nazien, onder-, --en = retroversie: terug-, ombuip,ing. zoeken, narekenen.
retrotiertie'ren, 1civ. (p.) retroverteeren: 1. —(e)d, --e = distrikt, kring, geterug-, omwenden of -zetten, terugvertalen. hied, jacht-, boschdistrikt. Nebier'fOriter,
rettliar = redbaar. reten, fcbiu. (b.) = red- m. = distriktshoutvester. tRebier'Ooritanb,
den, bevrijden; einen bor Oefabr r. = voor in. = distriktshoofd.
gevaar r. Jletler, at.
— = redder, be- Metrifion', la. —, —en = revizie: herziening
vrijder.
(van een vonnis), verbeterde drukproef.
'Neti tic0, at. —(e), —e = ramenas. radijs; er
91ebi'for, m.
..fo'ren = revizor: narekefriegte befperate Netticbe = hij kreeg afschu- naar, verbeteraar.
welijk slaag.
rettocie'ren, zie rebo3ieren. 9/00fationi,
—, —en = redding, bevrijding; —, —en
tRets tung,
revocatie: herroeping.
One
bertoren = reddeloos verloren. Met':: 91ebot'te,
—n
revoite: oproer. opturnOanter, m. = reddings-, hood-, plecht- stand. retiottie'ren,
(1).) = revolteeren:
anker.
opstaan. aietwfution', iv. —, —en = revotnertutt011anftatt, tu.;
f.;
lutie. retiolutionar = revolutionair. retwiu,
reddingslinrichting (of tionie'ren, fcbin. (tj.)
:gefeltfr4aft, iv.
revolutioneeren: tot
-maatschappij); -boot; -plank; -maatschappij. oproer aanzetten. tRebotutioiWgefriiicine,
ratuntOto = reddeloos, hopeloos. %az
= geschiedenis van de revolutie. 9tetiotu,
— = reddeloosheid. %et': tiotW3eit, iv. = revolutietijd.
tunOtofinfeit,
—
revolver.
tunOntebaitte, in. = reddingsmedaille. Met': 91ebot'ber, at.
tunirSurittei, 1. = rednarddel, uitkomst. reimie'ren, fMit). (f).) = revoceeren, revo= poging tot redding. queeren: herroepen.
91etituntOberfttrk
, —n
retulcbe, retufitie'ven, zie retoudje, retou , Ilefoue' (spr.: revu),
evue.
ifyieren.
tRe3enfent', m. —en, —en = recensent. ve
—
=
berouw,
spijt.
ren'en,
fcW1).
tlien'e,
Aenfie'ren, 1d)tv. (tj.)
recepteeren.
berouw of spijt veroorzaken;
(,.)
reut 91e 3- 0)11'1e, zie Necepijfe.
mid) = ik heb berouw; rent
bid? = heb 9Ie5e4,t',
—(e)6,
recept. re3ePtie'ren,
je berouw, spijt het je? 103 bicb bm>iticbtr.=
(1).) = recepteeren, recepten y ourhob daar geen spijt van; mein OW) rent schrijven.
micb
ik heb spijt van mijn geld. ren'entt, 91e3etItion', iv. —, --en = opneming. 91E30,
reu'eboit = berouwvol, berouwhebbend. 91m'; tioiWterutin, m. = termijn van opneming.
getb, f. = rouwgeld, afkoopgeld. ren'in
re3elptio' = ontvangend, opnernend, ontvanberouwend, berouwhebbend, berouwvol, rou- kelijk.
wig. Wiculauf,m..= rouwkoop.
to'ren = ontvanger.
= tRe3e4.1'tor,
berouwvol, berouwhebbend, boetvaardig.
Aeptur',
--, —en = ontvangersplaats.
—, —en = reunie: hereeniging,
:Reunion',
m.
efit-*
effe = reces: vergelijk,
gezelschap. NeuniotWfammern, V. = sluiting van de onderhandelingen.
reuniekamers, „Chambres de reunion" van tRe3ibilo', f.
(e)t, —e
recidive: herhaling,
Lod. XIV.
(in 't bijz. van een ziekte).
= fuik.
—,
:Reu'fe,
MeilPieittb',
—eit, —en = die (in een ver91eaft, 1. = Reuss; Nett13=Scbfeth, NeuipOrei. eeniging enz.) opgenomen meet worden, can= Reuss(rivier).
%leak,
didaat. 91C3iPient ' , III. —en, —en =
4;f. = Russen; Staffer atter N. =
pient: ontvanger om 't destillaat in op te
Keizer aller Russen.
vangen, klok van de luchtpornp.
reiiffie'ren, ROW. (b.) = reitsseeren: slagen.
re4i4.)role = reciproque: wederkeerig, wederMettle, h).
= gerooid stuk land, van bout zijdsch. 3lite3ipr03itiiti,
— =reciprociteit.
en struiken gezuiverd. reu i ten, fcbtu. (b.) = I tRe3tteition i, IC. - , -- en = reciet: voordracht.
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91e3itatitr, f. - (e)?,, —e = recitatief. re3i,
(1).) = reciteeren.
tie'ren,
—6 = rabarber. 9,1tioDov.,
Mabar'Der,
tinktuur van rabarber.
bertinftnr,
Mentilt, to. — = rhachitis: engelsche
ziekte.
= rhapsode: zanger,
910aPfo'be, m. —n,
voordrager van epische gedichten (in 't bijz.
bij de Grieken). iNficiptobie, —, —(e)n =
rhapsodie: brokstuk van een episch gedicht.
rfialpfoibifrO = rhapsodisch. Mapfotlift',
nt. —en, —en = rhapsodist: samenvoeger
van rhapsoden.
zie Reebe.
ge%OW,
= Rijn. Mein'anfiait, lv.
zicht op of aan den Rijn.
hi.; =bunt), m. =
thtjein'llarmee, tn.;
-brug; -verbond.
Mein'tart, iv. = Rijnvaart. Meinitari, tn. =
waterval in den Rijn.
:yin,
tIlliein'ilfeftuna,
u. 1.; ,genettb,
iv. = Rijnlivesting, -gau; -streek.
= Rijnilgraaf;
91-0ein'll (oaf, in.; :grow,
-grens.
Rijnsch, van of aan den Rijn.
rbeiltife0
attieini tantle, = Rijnlanden. Mejn'tan,
ber, in. —6, — = Rijn'ander, Rheinliinder
(een polka). rininliinDifrii = Rijnlandsch,
Rijnsch.
,preufgn„
tittiein'llinfintittng, to.; ,pfait3,
1. = Rijnilmond; -palts; -Pruisen.
,frijiffaiirt,
914ein'llproilin3„
:reije,
to. = Rijnl!provincie; -reis; -vaart.
ftront, en.;
1.; ,ufer, ; :than,
at. = RijnlIstroom; -dal; -never; -wijn.
= Rijnsch.
91fieontes ter, f. (v. in.), —6, — = rheometer:
stroommeter.
rhetor: redenaar,
to'ren
91helor, tn.
leeraar in de welsprekendheid. titijeto'rif,
= rhetorika: stijileer, redekunst, Min=
to'rifer, tn. — rhetoricus. rtieto'rifai,----rhetorisch: den stijl, de welsprekendheid betreffend, met redekunstigen tooi voorzien.
rtieuntalifais = rhumatisch. .1110etintatWntuf
in. = rhumatisme.
tilbitto'cero, Mitt0'3ero, f. — , --ie =
rhinoceros.
— = Rhodier. r4o'bifa) =
911pYbier, nt.
Rhodisch.
tlifjobobettibron, f. —6, ..bren=rhododendron.
94°151.0, = Rhodus.
rhombisch: ruitvormig. Mom,
rtiontibifit
= rhomboeder: scheeve
boe'ber, f. —6,
—2 = rhomkubus.
f.
holde: scheefhoekig parallelogram. iNfjonv,
.. ben = rhombus: ruit.
WO, nt.
= RhOn(gebergte).
4.11biitt,
= Rhone.
91,bo'ne,
— = rhythmiek : leer van
:}11)1)ttritilf,
vers-, muziek-, dansmaat. rtinth'ntija)
rhythmisch: gelijkmatig ingedeeld, wat de
maatindeelmg betreft. Mntlyntn, nt. — =
rhythmus: gelijkmatige indeeling, vers-,
muziek-, dansmaat.
rib'ben, jcbit). (b.) = (vlas) repelen.
paal met een katrol,
9144tIlattnt,
hijschpaal. 91.41)t i ttelf, f. = beulsbijl. %At':
f. = schietlood, paslood. NiaitrOier,
= feestbier (voor de timmerlui, zie onder
ricbten). Miaiti btocr, m. = blok (bij 't °TA' hoofden).
= rechte lijn, goede richting;
i-o.

9licinuat.

in bie
bringen = recht zetten ; in bie R.
fontnten = in orde komen ; bie geben =
den kortsten weg gaan; in bie R. (geben) =
rechtuit.
recht maken, richten;
riarten, fcbto. (b.)
rechtspreken, oordeelen, veroordeelen, [terechtstellen]; ein
r. = 't houtwerk
stellen, vandaar: beute gericbtet = vandeag vieren de timmerlui feest, omdat het
houtwerk gesteld is; (bc0 aimmer, bad &tt)
in orde maken; in6 Ti;-erf r. = in 't werk
stellen; etio. 3u Scbanben r. = iets vernielen,
bederven; (eine Libr) r. = gelijk zetten;
retgett an einen r. = tot iem. richten; (einen
SMaben) r. terecht brengen, herstellen;
(aaUen, Scbtingen) r. = zetten; fin) nacb einem,
nad) ben Ilmitanben
= zich naar iem. naar
de omstandigheden richten, schikken; ricbt
= zich
eucb! = richt u! ficb auf einen
gereed maken om iem. te ontvangen.
— richter (van de kanonnen
tlitiayter,
bijv.); be,,93ucb bee = het Boek der Richteren; too rein Mager ift, ba ift rein R. =
geen kla,ger, geen rechter. 91441erantt, f. =
reehterambt, rechterlijke waardigheid.
—, —nen = (vrouwelijke) rechter,
term,
richteres. tIliOterfolieniunt, = rechterscollege. riartertitc0 = rechterlijk. %jailer,
jpritai, nt. = vonnis, oordeel. Miri)t'erftanb,
nt. = rechterlijke stand. %),1415'terftufit,
=
rechterstoel, rechtbank.
timmermansfeest (als 't houtwork van een huis gesteld is, zie ricbten).
f. = rechthuis. 91-1Mtl1t43, f. =
richthout.
= recht, juist, in orde, waar, echt,
werkelijk; bie Tic** nitte = het juiste
midden; bier ift' nit* r. = 't is bier niet
pluis; wit ibm ift e?..; nicbt r. = hij is niet
goed bij 't hoofd; r. ! = good! of juist! of
afgesproken! bie Bet* r. macbett 't gelag
betalen; eine alecbnung r. macben = vereffenen;
ein ricbtiger ,otftinber = een echte, typische
H.; bie utjr gebt r. gaat gelijk, precies;
r., ba foment er = zoowaar, daar komt hij.
tRiobligfeit, lv. — = juistheid, nauwkeurigheid; bad bat feirte R. = dat is wel waar,
juist; in R. bringen, fein = in orde brengen, zijn.
Nitttleitt, m. stelwig , stelhout (om 't kanon
= blok (bij 't ontto richten).
hoofden). Itiefitiforn, f. = korrel (aan 't gekrans bij 't timweer). 91isigrratt3, nt.
mermansfeest, als 't houtwerk gesteld is,
zie ricbten.
m. = leest (om den
schoen een bepaalden vorm te geven).
ntat 1. = ijkmaat, legger. atir4t'pta1,
=
gerechtsplaats. 91irrit'fitjarrjt, m. = loodrechte
f. = rijlat, rij, liniaal.
mijnput.
9iticiit'f(ttitatO, m. = maaltijd bij 't 9licbtfeit.
= richtkoord,
richtsnoer.
Mictit'jciptur,
fickrictitruert, = zwaard der gerechtigheid,
beulszwaard. tnirktiftatt, ,ftiitte, = gerechtsplaats. tRiMt'jteig, tn. = grenspad
(tusschen akkers); rechte, korte weg, bijpad.
Nidit'ftraf;e, iv. = hoofdweg. 9iirtitiftufit,
tn. = rechterstoel; stool van den veroordeelde,
die door 't zwaard onthoofd moest worden.
—, —en = richting; in geraber
Mittlung,
= in rechte lijn, rechtuit.
nt. elevatiehoek.
tn. = kortere
paslood.
weg.
ricinusolie, wonderolie,
1.
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hinde, reegeit.
%tele, 1r). --,
=- reticule, werktascb.
—
%Whit',
atierp'biid)fe, 1-v. = reukdoosje.
rietten, ft. (b.) (icb riecbe; roc(); ri3clie; riecbe;!
gerocrjen) = ruiken, rieken, [rooken]; er bat
ben Oraten geracben = lont geroken; idj faun
ben Venfcben nicbt r. = ik kan hem niet
luchten; einem env. r. geben = iem. iets
onder zijn neus duwen; [bet £f en riectit = de
ruiker,
kachel rookt]. Nierfier, m. —4, —
= hij heeft een
wie ruikt; er ift ein feiner
lijnen neus, is een looze vos; er bat eirten
= een grooten neus.
guten
f. _= reuk fleschje ;
1.;
9lictrj'Il ftiif
-kussen.
:Mettle& 1. = vlugzout. 9lierOvaffer, f. =
reukwater.
--e = riet, rietgras, rietland,
:Meb,
f. = rietgras , biezen.
moeras.
= groeve, cannelure. tie=
%fele, 11).
feint, riefetn, zie reifetn.
—n = rij, afdeeling gymnasten.
91te'Re,
m. = grendel; (verbindend)
dwarshout (in den vakbouw); trens (tegen
't inscheuren); kleerenhanger; hinter G-cbto13
itrib Nieget = achter slot en grendel; bem
ivotten mbir einen borfcbieben = daar zullen
we een stokje voor steken, een schotje voor
schieten. rienetit, fcbtu. (b.) = grendelen.
9fie'Retfttiok f. = grendelslot,
m. — riem (leeren r. en
roeir.); am?, anbrer 3eute ,aut (od. 2eber) ift
gut N. fcbiteiben = uit andermans leer is
't goed riemen snijden. tMenteinfr4tiitter,
m. = gordelmaker.
= sluwe kerel, leeperd,
:Memettftetter,
goochelaar.
91iettnetniverf, = riem-, lederwerk. :Meitner,
= gordel-, zadelmaker. %tenter=
in.
schaaf-, schraapmes.
Ineffer, m.
—e = riem (papier).
f.
reus.
[. %tele, m. —n, —n
—n = gladde baan, hootEL Miele, hi.
baan (aan de berghelling voor houtsleden).
= volgens Bartjes.
HI. %tele: riacb Wbam
:Meferfetb, f. = irrigatieveld, -park.
ruischen,
fcblv. (b.)
stroomen; (den laden) ruischen, kabbelen,
murmelen; riefett = 't stofhagelt; sargft
riefett ibm burcb Erni unb Oein = huivert
hem door...
9liefentartteit, nt. = reuzenwerk, -arbeid,
reusachtig werk. riefetnartin = reusachtig.
9liefeittiau, m. reusachtig bouwwerk.
:Mefettgettirge, f. = Reuzengebergte.
reuzen 119tiefenilgefeWer4t, f.; ,neftatt,
geslacht ; -gestalte.
:grog, ::Octft = reusachtig,
reusachtig groot, reuzengroot.
--=
:haft,
Miefentiltampf, m.; ,topf,
reuzenligevecht (of -strijd); -hoofd; -kracht.
reuzen
;
=fr4ritt,
m.
.
91-j elenllfriOanne, M
slang; -schrede (of: -stap).
reusachtig sterk.
rielentftarf
MiefettlIftarfe, 1v.; -Wert f. = reuzen l!kracht,
-werk (of: reusachtig werk).
= reusachtig, geweldig, machtig,
kolossaal; bad freut ntidj = dat doet me
machtig, kolossaal veel pleizier. sniefin lv.
—, —nen = reuzin.
---e = een druivensoort.
m.
lap, stuk (op schoenen,
%Hefter,
laarzen enz,). riefterit, Ian,. (t,.) = lappen.

%ingot.

= bij de riem, bij riemen.
Met, zie Nieb.
klip.
=
f.
= repel, vlaskam.
--,
%Urfa,
feint, fcblv. (b.) = repelen, raspen, vijlen,
doorhalen, hekelen.
nt. = Marokkaansche zeeroover.
rinalfrt) = van Riga, Riga...
tRig i cient, V. = takelwerk, takelage.
Rigim. = Rigi.
spoorweg.
diep
omgraven,
van
rigolett, fcb1v. (tj.)
greppels voorzien.
m. — = rigorisme : overdreven
gestrengheid. 91-igorift' nt. —en, —en =
rigorist: iem. met overgestrenge beginselen.
riooriltife4, rintiriLW= rigoristisch, rigoreus.
9inq p rolinut, — = rigorosum: streng
examen.
= Rieka,.
91111ten, f. ==
rithfrOettieren, fcbiti. (b.) = ricocheteeren:
ricochetschoten doen.
= groefje, gootje.
remise: wissel- of
--, —n
tflinterfe,
remisegeldzending. alinterfertbintt,
boek.
91inb, f. —(e) , —et = rund, [landschaftl. =
jong rund] ; homes ivie ein = zoo dom als
een os, als een koe.
91int'be, —, —0 = schors, bast (van boomers),
korst (van brood, kaas, ijs). ritillenartig =
schors-, bastachtig.
= gebraden rundvleesch.
filitt i berttratent,
91inn'bertierbe, iv. = troep, kudde runderen.
= koeherder. 91iniberpeft,
Ititellertnirt,
rundf.
lv. = runderpest.
vleesch.
= met schors of korst bedekt, korstig.
kamille.
91ittb'bintinne, Iv.
f. = runderle(d)er. 91intlitrie1), = rundvee;
stommeling, ezel.
Ming, m. — (e) , —e = ring (aan den vinger,
in de ooren, aan deur of lade, van slangen,
van planeten); kring (om 't 'y our, om de
maan of de zon, om de oogen, aan boomstammen); schakel, schalm; vereeniging,
kliek, bent; [markt], 't krijt (kampplaats);
bo fai* mid) um hen %. pfelfen = ik heb
mating aan je. = kraagmerel. rittwartin = ringvormig, als een ring.
m.
ceintuurbaan.
atintallaipt,
lok, ring (bij in— = ringetje,
sekten). ring(vormig gebakje); maat (voor
= goodsturf of kolen). Witteqeittiume,
bloem. 91itt'cleftlebicint, f. = rondeel. 91ins;
geriwnefin
gekruld
haar.
geff)aar, f.
krullen,
ringd. ritenent, fain). (tj.)
ringvorm leggen, ringen maken em; (zich)
zwijnen een ring door
krullen;
r.
den neus steken. Nint'ncinatter, iv. = ring= rondeel,
adder, -slang. atint'getreira,
keerrijm. Mittinetrentitent, j. = ringrijden,
-steken.
draaimolen,
= ringsteken.
mallemolen. thitn'tletfter4ent,
= rondedans. tninincitriutte,
91in'flettait3,
iv. = ring(el)duif.
(id) tinge; rang; range; singe!
rin'aen, ft.
gerungen) wringen, worstelen; [luiden,
ringen, slingeren]; nacb einem aide r. =
met alle macht naar een doel streven; nacb
%tent r. = naar adem snakken; eine Retter.=
een keten maken; ecii1veine r. zie ringein.
— = wersteiaar,
Milfrier,
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litnn'finner, tn. = ringvinger.
=
ringvormig.
liing'fampf, at. = worstelstrijd, worsteling,
kampgevecht.
Ring'maner, to. = ringmuur.
m. = worstelperk, kampplaats.
ring, rittOunt', rinOuntberi = condom,
in 't rond.
m. = wisseling van ringen.
ringluelfe = in ringen, ringvormig, kringvormig, in een kring.
--, —11
nt. —6, —; Mule,
ronde gesp, ring (als houvast).
liin'ne, —, —It = gout, (regen)pijp, loop,
groeve (in zuilen), sleuf, aarden goot (bij
't gieten van klokken e. d.). rin'neu, ft. (i.)
(icf) rinne; man; ranne; rinne ! geronnen) =
(langzaam)vloeien, stroomen, loopen; (-ii(jer)
lekken; (Vicbte, %twit) druipen.
rin'nenfiirmiq = gootvormig.
liinnifat, (. —(e)6, —e = bed, bedding.
liinni ftein„ tn. = (straat)goot, gootsteen;
druipsteen (onder de goot).
—n = rib, ribbe; ic0 rann
(alit) bc0 Pletb nicbl au6 ben TiOen jaeibett,
jeWniten = niet van 't lichaam snijden; einem
elm. in bie Nippen jcfmteien, (toren = iem.
omkoopen; bah Oefb burdj hie Nippett Cctjb itaen = verbrassen.
rthipen, jcOM. (f).) = ribbon; geriOt = geribd.
en II Druck in.; =fat, f.; :fe1lent3iinbung,
= ribbellbreuk; -vlies; -vliesontsteking
(pleuris).
lith i PenfPeer, f. = varkensribbetje, -kotelet.
lithipenftok tn. = stomp (in de ribben, in
de zij). MIP'Penftiiff, j. = ribstuk.
tuck f. = ptjn in de zijde, pleuris.
nt. --e6 = rips.
riPira.4 = snipsnap, vlug.
(e)6, —e = uitbouw (aan de
m.
voorzijde).
Wit = vlug, recht(op). cif e4 rafe4! = gauw,
gauw!

----n = lange sluier, voile.
lit'fe,
= risieo: gevaar; bah
MOM, f. —6,
iibernOute id auf mein = neem ik op mijn
risieo. riaant' = geriskeerd, gevaarlijk,
gewaagd. riaieren, jcf)lb. (P.) = riskeeren,
wa gen.
—n = rist, pluim, bloemtrosje.
lit'fpe, Yu.
riirpenfiirtniq = pluim-, ristvormig.
nt. Tijje6, 91ijje = scheur, barst, reet,
spleet, breuk; scheuring, tweedracht; schets,
ontwerp, plan, teekening; (an bee Atingef) ruk ;
bor ben at. tretett = in de b yes springer, opkomen voor; rer befommt Nijje hij krijgt
slaag; Nijje = grappen, strekend rif i fig =-gescheurd, gebarsten, vol scheuren en barsten,
springende (handen).
/Rift, at. —e6, --e= wreef, handrug, -gewricht,
schoft (van een paard).
zie Reirte.
ritartando: langzamer.
ritartan'bo
—(e)6, --e = ritornel: refrein,
klein Ital. volkslied.
= retourwissel.
—,
littrati te,
Mitt, m. —(e)6, —e = rit (te paard); in einem
T. od. auf omen = meens ; ails= telkens.
littler, at. —6, —= ridder; {umber, fal)rett,
bee = dolende ridder; T. ofme =nrc.fit unb
Taber = r. zonder vrees of blaam; 91. ban
bet trattriclett tPeftatt = r. van de droevige
r. van de naald,
bon bee 91abet
figuur;
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kleermaker, M. bout tPei(te = voorvechter der
merben = iem.
wetenschap; alt einem -6um
de bans zijn; arme = arme ridders, wentelteefjes. littlerafabentie, In. = akademie
voor adellijke jonge lieden, ridderakademie.
littler If atter, f.; ,.tirauck ,bur4, f.; :burn,
hi. = ridderIltijd ; -gebruik ; -boek (of -roman) ;
-burcht.
f.; ,gefeljterljt, f. =
llitlerilbienft, tn.;
ridder II dienst ; -epos ; -geslacht.
:frett3, f.;
liiti terlIgut, I.; ztvf,
(. = ridder goed (heerlijkheid); -hof (-kasteel);
-kruis; -leen.
ritlerlir0 = ridderlijk, dapper, moedig.
= ridderlijkheid. littler=
riddermantel. ritlerntafitg
mantel, nt.
als ridder.
littlerDorben, in.; :Pftirbt, M.; =roman, in.;
=faat, = ridderllorde; -plicht; -roman;
-zaal.
9ttiterfe4aft, It'. = ridderschap, ridderlijkheid,
adel. ritlerfitaftfiri) van de ridderschap,
adellijk.
=
=fitule,
liititerlifclittil, in.; 4a)tagi,
ridderlischild, -slag; -akademie (of -school).
tn.; jitte, ht.
llifterlIfr4fuert, f.;
ridderllzwaard, -geest ; -gebruik.
f.; 'Born, at.
Rititerffill, at.;
-spel (tournooi); -spoor (nob de
plant).
tu. = ridder.
=
littlerilitanb, nt.; =tradit, la.; ,-treue,
ridderlIstand; -dracht (-kleeding); -trouw.
f.; :Unfelt, 1.; :Mort, f. =--ridderlIschap (of -stand); -wezen; -woord.
= ridderlijke waardigheid.
litt itertuiirbe,
= riddertijd.
llititervit,
rittitin0 schrijlings, te paard. Rittimeifter,
ritmeester, cavalerie-kapitein.
tRituat ' , (. —(e)6, —e = rituaal, ritueel:
't geheel van godsdienstige gebruiken. `Kith:
atift', tn. —en, —en = ritualist: kenner van
't ritueel. rituelF = ritueel: van den ritus.
in. —, Tilen = ritus: gebruik.
= spleet,
—,
—e;
scheur, barst, schram, kras, schrap. ritiaen,
= krassen, schrappen, insnijden,
jet*.
(de huid) schrammen, schaven.
rtWra4i = risras.
Ribati, —(e)6 a. —en, --e(n) = rivaal:
mededinger, medeminnaar. ribalifieren,1cOin.
(0.) = rivalizeeren: wedijveren.
—, —en = rivaliteit: ijverzucht; wedijver.
= Riviera (bij Genua).
%thieve!,
zie Ticirm6Of.
lioaftibeef (spr.: voostbief), f.
roastbeef.
= rob, zeehond.
liobibe, Iv. (ii. at.) —(n),
(. = robbejlvangst
liobibenlifana, nt.;
(of -jac,ht); -vleesch.
— = robber (in 't whistspel).
liobiber,
Rolm, to. —, --a = robe: (staatsie)1Kleed.
= Robbert.
—(e)?, = roboriet: een ontploflioborit i ,
fingsstof.
— = (oftb.) heerendienst; er fiat
[Robot',
hij heeft zich
bem Zeufef eine N. gentacbt
voor louter niemendal ingespannen.
robuff = robuust, stevig, krachtig.
= rokade.
—,
llocria'be (spr.: ..sjade),
I. 9toicly (spr.: rosy), tn. —It, —It = (in 't
schaakspel) kasteel, toren.
—n = rog (een visch).
m.
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rn'djc u, fcbin. (b.) = rochelen, zwaar adem-

halen.
rog (visch).
Molten, tn. —4, —
roMie'ren (spr.: rosjie ..), fcbro. (b.) rokeeren
(in 't schaakspel).
—(eA ati3cre
(vrouwen)rok, jas,
Mod,
overjas; bermbekleeding (van een dijk);
bunter = soldatenpak; er bat einen 91.
au4geogen = een rokje uitgetrokken, is ma ger
geworden; R. Inie ,ofe = lood om oud ijzer.
9iiirtmett, 1. —4,
= rokje, jasje.
= regenModefor', nt. —(e).4, —e u.
mantel, regenjas.
Moclen, an. —4, — = (spin)rok, rokken; er
bat nod) Berg am R. = er ligt voor hem nog
wat in 't vat; fie fpinnen an einem N. =
trekken een lijntje.
Mort'llfatte, tn.; :futter, f.; :44" lit.; :taftte,
plooi in rok of jas; voering van r. of j.;
pand van r. of j.; zak van r. of j.
U. tn. = lijst, register.]
[Mo'bet,
Mo'betattb, = pas ontgonnen land, ontginning. ro'bett, fcljan. (0.) = wieden, van onkruid zuiveren, ontginnen.
Roderik.
No'bericb, m.
= rodomontade:
—,
Mobontonta'be,
opsnijderij, gezwets, pocherij.
—, —en = ontginning.
No'butta,
Moef (spr.: roof), in.
roef, kooi.
—e
Lroiael = los.]
= (visch)kuit. Merge/ter,
m. —4,
kuiter, kuitvisch.
nt. —4, —; Moiaenfiftt, m.
rogge.
Noni ron, m.
9tou'aettilbrot, 1.;
1.; :11-roft, f. =
roggeilbrood; -meel; -stroo.
[rogliM = wankelend, beweeglijk, wakker.]
rob = rauw of rouw (nl. ongekookt, ontoebereid: l3raten, Bier, gtilben, Ctift); ontveld:
ficb r. tiegen; ruw (Diet bewerkt: Stoffe,
niet behouwen: Stein; niet afgewerkt:
irourf, Oautnerf; onbeschaafd: Rote; ongemanierd: 9tenicb, Sit; niets ontziend: anb);
(Verb) niet bereden; (Nlcber) nog niet ingenaaid, los.
ruw metselwerk.
MoWtiatt, m.
tn.
ruwheid, ongemanierdheid, onbe—, —en
schaafdheid, grofheid, Morreittnainne,
=
bruto ontvangst. 91ofyeifen = ruw ijzer.
m.; :ertran, tn.; :aetvir4t, f. =
bruto ontvangst; br. opbrengst; br. gewicht.
Mo^'illc er, 1.; :ntateriat, f.; :probuft, f. =
ruw le(d)er; r. materiaal; r. produkt.
Molg, —(e)4, —e = riot, bies, rotting, pijp,
buis, fluit, roer (van een pijp), loop (van een
geweer), (vuur)roer ; fpanifdie4 = Spaansch
riot, rotting; trey int R. fitt, febiteibet ficb
43feifen = wie in 't riot ziet. kan pijpjes
snijden; wie bij 't vuur zit, warmt zich 't
best. roWartia = rietachtig. MOOr'diett,
1. —4,— = rietje, buisje, pijpje enz.
wooribaco,
= rieten dak. Motir'bictirljt,
= riot, rietmusch. 9toOr'bontute1,
—,
—0
roerdomp. MoWbroffel, tn. = riotlijster.
9/61yre, in. —, —n = buis, pijp.
raO'ren, fcbtn. (b.) = schreeuwen, brullen.
buisvormig. Mao'rente:
riityrettfOrtnia
't leggen van buizen. MOIrren:
ping,
=
leiding,
pijpleiding. Miityren:
Latium
= opzichter van de leiding.
nteifter,
Moiir'fte;tte, tn. = rieten vlec latwerk, mat.
MoOr'fiiiirer, an. = pijpgast, lulleman.
Mo bri llfaiter
,Øebilfr4, f . ;
=
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rietilfluit (of: schalmei); -bosch, -mat (of:
rieten vlechtwerk).
MOtt'riMt, f. —(e)?, = riet, biezen, rietland.
rigrrig met riet begroeid, riet
9itairlyfelfe, tn. = rieten Putt, schalmei;
= luchtdrukschoorsteenpijp. MoOr'Poft,
= schelfriet, biezen.
post. Mottr'frfOlf,
= geweerloopmaker.
Moin'fcittniel),
rietsnep. - snip. ato.Or':
Molir'frijnettfe,
= rietmusch; er febimpft inie mitt
fPatl,
= hij scheldt als een vischwijf. Mof)rs:
= rietmusch.
fpertitta,
folobr'llftotf, In.; :.ftittt, m. = rieten stok (of :
rotting); rieten stool.
inegbteiben, att.4.6teiben avie
plotseling, zonder bekende reden wegblijven.
Mobri iintfer, m. = rietsuiker.
Notrilita4i, ,ftoft. :3in1 er, ttt. ruw
(of : Duitsch) staal; ruwe stof (grondstof);
r. suiker.
ro'ien, fcirtn. (I).) = roeien.
rococo(stijl).
Mo'foroftii, m.
Molanb, nt. = Roland. 91olanb&ieb, f. =
Rolandslied.
= rolbrug.
f.
Moit'briiefe,
— = rolletje, (garen)klosje.
Morte, —n = rob: oorkonde, register,
lijst; (speel)rol of partij; rob (in een katrol);
wals; mangel (voor de wasch), mangelkamer;
klos (om garen op to winden); er fief cute her
R. = uit zijn rob. rotlett, fcbto. (b.) rollen,
oprollen, (linnen) rnangelen; (Riiter) met den
roli,vagen vervoeren; hie argon r. = met
de oogen rollen; (nom Ricer) hol stain; (boat
Zonner) rollen, grommen, rommelen, (f.) =
rollen, wentelen, voortrollen; eine rottenbe
linterbattung = een vlottend onderhoud.
Mollenbefetfuna, tn. = rolverdeeling, bezetting van de rollen. rovienfaratig
rob-,
= (tabak)cylindervormig.
m.
roller; mangelaar. giou'oetb, = sleepgeld,
-loon. Noil'Oering, in. rolmops. Mow.:
lot3, 1. = mangelrol, rob. inottlantitter,
tn. = mangelkamer.Moirfne4t, in.= sleeper.
ratItt'hictien, m. = ijzerkoekje. alowittocpitte,
tn. = mange'. Moirtnol, tn. = rolmops;
jongen, die bij een sleeperswagen oppast.
m. .--m.;
Molti'llfr4110, m.;
rolilschaats; -stoel; -tabak.
= rolwagen, sleeperswagen,
Moillottaett,
rolstoel.
Mont, 1. = Rome; N. ift nicbt in einem Rage
gamut (an einem R. erbant) tvorben=Keulen
en Alien zijn niet op den dag gebouwd; nrie
Sege fftriren ru-4 = able wegen leiden
naar Rome.
tliontaglta (spr.: ..manja), tn. = Romanja.
--e = roman. Montan':
Montan', tn.
Wafter, in. = romandichter, -schrijver. ro:
ntanliaft = romanachtig, romanesk.
ntan'Itet`o, ttt. = romanheld. rontaltifetil =-Romaansch. Montan-1ft', nt. —en, —en
romanist: kenner van de Romaansche talon,
van 't Romeinsche recht.
(oci.
Montanliefer, in.;
ttt. = romanIllezer, -schrijftelter),
ver; -stijl.
91ontan'tit, — romantiek: kunst in
dPn smack van de middeleeuwen, fantastisch-dichterlijke kunst. Montanitifer, tat. —,
= romantikus. rotnan'tifrii = romantisch,
poetisch, fantastisch, grillig.
mont altu,
= Romein.

91onictitle.
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Notnan'3e, to. —, —rt = romance: episch 't gewone woord voor: paard; er 6iittmt bac?,
hij pakt de zaak verkeerd
W. am Scbtratta
gedicht in liedvorm. Nontaimero, tn.
zie $ferb.
aan; calf bobent
= romancebundel,
%Winer, m. — = Romein; roemer; Romer: IL Nof; (spr.: roos), f. ---e = honigraat.
Raadhuis, en Raadhuisplein in Frankfort. NofraPfet, nt. = paardevijg. Mokar3t, nt. =
Niilttertierrfitaft, tn. = Romeinsche beer- paardedokter, veearts.Morfeblinbineron.
= paardepaardetemmer. "Nofrtirentfe,
schappij, R. overheersching. Nalnerin, iv.
-nen = Romeinsche. Naliterreir4, f. = vlieg, horzel. NijfielfOrtitto, nt. = paarde=
= Itali- sprong (in 't schaakspel). Mokfliege,
't Romeinsche rijk. Naliter3tin,
= Romeinsch, paardevlieg.
aansche veldtocht.
nt. =
m.,
roomsch.
—e = ultra- alofi'lltiaar,
paardell haat', -handel; -kooper.
montaan.
= paardeharen. tigovfocr, tn. =
= ronde, patrouille.
—,
tnon'be,
mistkever. 910f0anint, nt. = roskam, paarzie Wurtbell.
= rondo: rondeel, keer- dekooper.tnofrtaftanie, ro.=paardekastanje,
9-t0tt'bo, 1.
paardekuur.
wilde kastanje. NoWitir,
rijm, rondgezang.
— = paardje.
f.
Noof, zie IRoef.
iv.
=
rosmolen.
riiren, zie rObren.
roja = roze. ro'fafarben, rojafarbig =
roze, rozakleurig. Moja to. = Roza, Roosje. m.; :tittifiter, in. = paardelislachter; -slachtRofalie, ie. = Rozalie. Nofantun'be, to. = terij; -staart; -tuischer (of: -kooper).
= Rosstrappe (indruk van
Noktrap0e,
Rozamonde.
een paardehoef, naam van een rots in den
vii dj = hard gebakken, bros, croquant.
— = roosje, rozet; Roosje, Harz bij de Bode).
f.
roest (op
—,
^ 1oft (spr.: cost),
Rozet.
= roos (bloem, van 't kern- meta,al, in 't koren en op planten en vruchten
—,
t)1oje,
pas, ziekte), rozet; trine N. Otte Pornen = II. fdoft (spr.: roost), tit. —e -= rooster.
goon roos zonder dorens; er ift nidit auf Noftlicef, zie Noaftbeef. Noffbraten, nt. =
Norm gebettet = hij \vandelt niet op rozen; geroosterd vleesch, karbonade.
't roten (rotten of wee—n
onder de roos, in 't geheim. sNi i fte, to.
inter bet M.
ken van vlas of hennep), root(plaats).
rojenartig = roosachtig.
feOto. (t). n. 1.) = roesten; cite 2iebe
= rozeilblad;
MojettIlDiatt, 1.; :bum),
relict nicta= oude liefde roest niet; tiler raftet,
-struik.
ber Toilet = rust roest.
No'fettborii, tn. = eglantier, wilde roos.
roosten, roosteren; (hen(ft.)
in. = rozenligeur;
Nojettlibuft, tn.;
nep, vlas) roten, reuten, rotten.
-azijn (of: -edik).
roestkleur. rofffarben =
= rooskleur, roze. ro'renz Noit'farbe, iv.
Nojetifarbe,
roestvlek.
roestkleurig. Noit'ited,
farben, rojenfartiici = rooskleurig, roze.
= Walla = met roestvlekken. rojtaq =roestig,
No'fettlifeft, 1.; =garten, nt. ;
ge,roest; verroest, oud, (Ti3-it3) afgezaagd;
-bosch(je).
rozengeest;
(Aeb(e) rauw, heesch.
nt. =-.
to.; 4)04, f.;
roostering, 't roosten,
—
rozenlhaag; -bout; -honing.
roosteren; (van hennep, vlas) roting, renting,
= goudkever, -haantje.
Nolenterfer,
fel:halm, tn. = rozenkra,ns, paternoster. rotting.
Nojentrenaer,nt. = rozekruiser (een Duitsch rot (rOter u. voter) = rood, (van 't Naar) ros,
rossig; ben roten 6abrt auffteden= den rooden
geheim genootschap in de 17de eeuw.)
haan opzetten, in brand steken; teinen rotes
tRo jettlItiPPen, V.; =ntat*-11, f.; =titottat,
m.; :munt, nt. = rozenflippen, -meisje letter = geen rooien duit; rote rbe = roode
aarde, roodaarde, Westfalen. tint, f. = rood,
(-maagd); -maand; -mond.
= rozenobel (oude blanketsel; 1k. auflegen = blanketten.
No'fenobei, m.
Nola, to. — = rota : hoogste pauselijkerechtEng. gouden munt).
rozenolie. rojenrot = roze- bank.
Mriettiit, f.
rot'atteriq = roodaderig, roodgeaderd.
rood, roze.
rotatie; draaiing
= Notation', to. --, --en
=-1-torf (oci . =ftrattri)),
tRo jettlIfathe,
om de as.
roze Ii zalf ; -struik.
Not'auge, f. = reodoog (persoon en Yisch).
=itictittle, le.; =Ittaffer, f.
NirienlIftrauf;,
roodwangig. Notliart, tn. =
rozeniibouquet; -wang; -water.
tot'biidig
= met rooden of rossen
Roodbaard.
910131111Weilt, m.; •=3eit, to.; f-ituter, 111.
baard. rot'braitit = roodbruin.
roze;lwijn; -ntijd; -sinker.
roode beak; r.
--n = rozet. ro'firi)t, rstriig = Notltnicl)c, to.; =born, lit.
Nofetle,
meidoorn.
rooskleurig, roze; Er boar inn tier rofigften
Notibrofiel,
Yu.
=
bruinroode
lijster,
vijgenin
't
bests
humeur.
.iaune
to. — = roode kleur, kleur,
91ofittan'te, to. —, —n = Rozinante, Rossi- bijter.
nante: 't paard van Don Quichotte, magere bloc; roodheid.rosachtigheid. Morel*, iv.
roode eik.
— = rood potlood.
in.
knol.
=
roodaarde. Naletn,
= Rozine, Roosje.
NOleferbe, to.
fc01u.
(b.)
= rood kleuren.
=
rozijn;
Heine
Pt.
=
roode
bond.
H. ',Willie, to. —,
= roode els. Notifarber, nt. =
krent; er fiat grof3e Nofirten im AolJf od. tin Not'crie,
Sad = hij doet heel voornaam of hij heeft roodverver. Not'fiti5te, is. = roode pijnboom.
= bloedvink. 9-itortif t1), nt.
In. = kren- Notr iiitt,
groote planner,
een soort zalm, appelforel. refftedig = roodtekoek.
rosmarijn, rozemarijn. gevlekt. rottiar = (voldoende) gelooid. rot':
91k4inarini , 111. (e),
%off, f. No iie?", Noffe = ros, in 't Oberd. nab =_-,--roodgeel,roodachtig geel. Not'nerber,
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= looierij.
in. = looier. tHotaertserei,
rotneftreift roodgestreept. Notniefgr,
in. = roodgieter. rotatiiinttb = roodgloeiend.
:RotaHit) WO, in. =roodgloeihitte. tHotnolb,
= kopergoud. tombak,
spinsbek. rotliaaria roodharig. 9totImut,
in. = roodhuid. `ot Oirfct, m. = edelhert.
rotie'rett, fcbiv. (b.) = roteeren: zich om zijn
as draaien als een rad.
:Hot
; tiipP
1. ; :te41ffien,
=
roodilhout (of brazillehout); -kapje; -borstje.
= roode kool. 91ottopf, m.
:Hotly /4,
roodkop, roodkopje (naam voor personen,
visF. chen en vogels). rottapfia = roodharig.
NotIttpfer, = rood koper. 91-otlauf, in. =
roos (een ziekte). rat'firti roodachtig, rossig. Not'llenenb0 = onderste laag rood
gesteente, dat geen erts meer bevat. Mar::
—e = roodstaartje; ook: een
lino,
Lino,
visch, een zwam, een appelsoort. rotnafia
roodneuzig. Notfcliintutet, m. = roodschim= kopersmid.
mel. fRotfripniets,
:fpon, tn.;
Not Cr4loan3, nt.;
in. = rooclIstaart, -specht; -e wijn;
-steen.
:Hot-ft/ft, nt. = rood potlood. rytjtreifiq =
roodgestreept. Motfurfit, In. = mazelen, roode
hond, waterpokken e. d. tHottanne, in. =
roode den.
—n = rot, bende, troep, pelo:Notice,
ton, aanhang; bie
Slorab = de bende van
Korah. rotten, fcbin. (0.) = in rotten brengen,
samenrotten; rotten, verrotten; uitroeien.
ratlen, fciu. (b.) = rotten, reuten, weeken
(van vlas, hennep).
:Rot tenaufntarrri), m. = 't optrekken in
rottenvuur, pelorotten. Nottettf eater, f.
tonvuur. tRottenfilOrer, = rotmeester.
Wortett gaiter, $t. = valsche profeten.
rottentuelfe = in troepen, in benden; in
rotten, rotsgewijs. rottie'ren fir!), fcbiro. (tj.) =
samenrotten; in rotten afdeelen, scharen.
rotonde: rondbouw.
—,
Notun'be,
=
rotivanaig = roodwangig. tH y ttoein,
= dieventaal.
roode wijn. fRotlueffrii,
rood
wild
(herten
en
reeen).
:Notivitb, f.
= bloedworst.
`Nottourft,
= snot, snotter, snot(ziekte).
:Rolf, in.
Wtrant4eit,
rots 3ig = snotterig, snottig.
snotneus.
= snotziekte. 9.1-st3'itafe, in.
—rt = rollade.
tHoula'be (spr. roe ..),
= rolNottiealt (spr.: roeloo), f.
gordijn, jalouzie, marquise. :Roulette (spr.:
roolet), f. = roulette, geluksrad.
roulie'ren, fcbit). (I.) = rouleeren: in emloop zijn.
= route : weg,
Mottle (spr.: mete), h). —,
reisweg, marsch.
—
=
routine: ge%outl i ne (s pr.
woontehandigheid. routiniert = geroutineerd.
-- (.;) = royalisrne. rytm:
:RouctiWinu,
Mt', in. —en, en = royalist, roUaliltifct
royalistisch.
= worteltje, peentje,
Niib irken, j.
jcbaben = iem.
raapje, knolletje; einem silt
= raap, (in de
uitsliepen.
In. —,
dieventaal) hoofd; mails
= knol; getbe
= wortel, peen; rote N. = beet, biet,
kroot; lair Strata unb Nilben = als een warboel.
= roebel.
`Nuitser,
`NWisenatfer, nt. = rapen-, knollen-, beetwortelveld. rWilenartin = raapachtig, knol-
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beetwortelvormig. tHii'benittrter, nt.
suiker.
nt. = Rubezahl (genius van 't
Reuzengebergte).
= Rubicon.
Nu'biton,
:Rubin', in.
Nutsittfarbe,
= robijnkleur. rutsin i tarben, :rot = robijnkleurig, -rood.
f. = raapolie.
91ttbrir, --, —en = rubriek: opschrift,
afdeeling, klasse. rutsri3ie'ren, fcbin. (b.) =
nummeren, duidelijk merken, aanteelcenen.
.. bra = rubriek, inhoud.
Nulsrunt, 1.
raapzaad,
nt.
tHiltslatnen,
koolzaad.
rudybar = bekend, ruchtbaar; r. iverben,
[r. rein, macben] ruchtbaar worden, zijn,
maken.
rititl y (1 = nietsontziend, goddeloos, laag,
snood, eerloos, godvergeten; ein Nucbtofer =
een onverlaat, aterling. 91u0tofinfeit,
— = goddeloosheid, laagheid enz.
rrurfit bar, zie rucbbari.
—e = ruk; in einent N. = in
:Hurt,
een wip.
= verhaal, regres.
attirranflorttri),
= antwoord terug.
antivort,
tuerittna, in. = rug-, achterwaartsche beweging. Miirt i biethjet, f. = overblijfsel, bezink= terugblik.
sel. 9qiicti btitt,
in. = achterborg, tweeds b. tRii (fib atup
achteruit stoomen.
geben
= rug (eig. en fig.); ctn.).
Riiefen,
anjeben miljjen= van jets moeten
mit bem
scheiden, genoodzaakt zijn iets te laten varen ;
zich in den rug dekken;
fic ben N. beden
einen N. an einem babeit = een steun aan
iem. hebben; tiegt ibm auf hem .--drukt hem; einem ben N. fairren = iem.
sterk maken; einem ben N. batten= steunen,
verdedigen; er teen mir ben N. binauftaufen =
hij kan naar de maan loopen.
riieten [ructen], (b.) = rukken, trekkers,
zetten, verplaatsen, verschuiven; (einen Stub')
verzetten; (ben Zijcb an tie Ranb) schuiven;
stip . 5urecbt r. = iets schikken, op zijn plaats
zetten; (bie Mite) afnemen; etin. in hie 8ei,
tuna r. = in de courant plaatsen; etin. in hie
erne r. = iets tot later uitstellen; attn. bum
3iefe r. = iets zijn doel doen naderen; mit
hem S iinige r. = (in 't schaakspel) den koning
verzetten; fie rficrte mit ber = ze bewoog de hand ; [ficb r. = komen, gaan, zich
voortbewegen]; (f.) = van plaats veranderen;
her aefger ether libr theft beweegt; bie
*it rildt = gnat voort; ein tReainter rildt --=
wordt bevorderd; ein 91rbeit riidt = vordert;
2eibe r. = iem. te
einem auf ben bath oel.
lijf gaan; einent auf bie ttbe r. = iem. op
zijn dak komen.
ruggelfgraat;
91iic'tett ts ein, f.; :Barre,
-mergstering.
Niiclenbertuna, Iv. = parades, een vestingwerk ter dekking in den rug.
;
thitiefen ftuffe, iv.; :alter, nt.; :raw,
= ruglvin; -steun; -leuning; -ge:mart,
merg.
= lijder aan ruggemergstHiiclennthrter,
tering. Niiaenlintartfrtilvintsfuttt, :mart:
ruggemergstering.
:frimer3, in.; eite,
Mileten fitittl,
ruglschild (van schildpadden); -pijn; -zijde.
rugstandig.
riiclenftanbia
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nt. = ruglistuk;
-wervel.
= herinnering.
9-1ficrerinnernitai,
= retourbiljet. 9iiierfOrt,
faigrarte,
nt. =
= terugtocht, -rein,
wederinstorting (in een ziekte); herhaling
(van misdrijf, verkeerdheid); einen befoul=
men = weer instorten. riidjafitin iverben =
in herhaling vervallen (van iets verkeerds);
ein riidf a giger Terbre*r = een recidivist.
=
= eb. Miirti frar4t,
tliiietftufb
vracht of lading terug, retourvracht; terug=
wedervraag;
vraag
port. 91-iiittrage,
= achterom nadere inlichting. aiiittfront,
= terugkant (van huizen). 91iicrfttige,
gaand rijtuig. 9iiiergabc, iv. = teruggave.
= teruggang, achteruitgang,
9iiicrnang,
terugkeer; afbreking (van onderhandelingen),
Baling (van prijzen, effekten). -=-teruggaand, (in prijs) dalend; eine 2erfobung
r. madien=afrnaken; einen Aauf r. macben =
to niet doen, ongedaan maken; r. iverben =
afspringen, niet doorgaan. anittflanniq,
macOunn, iv. = koopvernietiging, redhihitie.
=
zgraOtiertriintinutto,
tniict'llffrat,
ruggell graad ; -graadsverkromming.
= rugsteun; terughouding,
9-iiittigatt,
reserve; obne
= riicts 4aftto = zonder
terughouding, openhartig, vrijuit.
in. = terugkoop, wederkoop, weder-inkoop;
of koop. terugkoopkaar, wederinkoopbaar. Miicrfaufacfc0iift, f. = zaak
van koop met recht van weder-inkoop.
fauNrecQt, j. = recht van wederkoop.
terugkeer, -komst.
=funft, le.
= retourlading. Mictifauf,
m. = terugloopen; terugspringen (van een
= terugloopend.
vuurwapen).
IlliictleOne, in. = rugleuning. riliffittO =
ruggelings, achterover, van achteren.
nt.; =name, W.; viral[, nt. =
teruglmarsch; -neming; -kaatsing (-stoot).
teruglIreis,
iv.; :rut,
91iitir II reif y ,
-roeping.
tititerfatf, nt. = reiszak (over de beide
schouders op den rug gedragen).
91iirrz
= weerschijn,
91-iirti friyitt,
= terugslag, terugstoot, tegenfriOan,
slag, tegenspoed, reactie. Militia-On-ft, =
gevolgtrekking, besluit. Miliffitreiben, f.=
(schriftelijk) antwoord. aiiicrfefiritt, nt. =
pas, stap achterwaarts, achteruitgang, reactie.
= reactionnair.
tiiiiirti ff4rittier,
= rugzijde, achterkant, achterNihtfeite,
plaats (van een rijtuig).
9iiictfetthung, tn. = terugzending. Mittficrit,
ia. = inachtnerning, overweging, consideratie,
toegevendheid; achting, eerbied; T. auf etni.
nebitten = rekening houden met; in, mit T.
auf feirte tigenti = zijn jeugd in aanmerking
genomen, met 't oog op zijn j.; au6 T. fiir =
nit achting voor; feine tucitere R. gebraucben =
vender geen toegevendheid gebruiken, geen
overweging laten golden. riittfirlitlir4 mit
Gen. = met 't oog op, met betrekking tot;
r. feiner Z's'ugenb = zijn jeugd in aanmerking
= niets ontziend,
genomen.
—,
onverbiddelijk. Niierfirt*fofigfelt,
—en = niets ontziende manier, onachtzaamheid, onverbiddelijkheid.
=
= voorzorgzaam, oplettend.
= ruggespraak,
bank. tiiiicri fOratte,
onderhoud, conferentie; t-R. mit einem neb=

men = ruggespraak met iem. hebben; lout
= volgens overeenkomst. Niittiprung,
sprong achterwaarts. 5iiirritattb,
in.
in. = achterstand, 't achterstallige; int
jein = ten achter zijn (met work, betaling).
91.iicrjtiinbc, $f. = achterstallige golden,
schuld(en), loon, soldijen;
=
achterstallig, (aabfung) uitgesteld. aliiajtok
=
in. = terugstoot, -sprong. 9iihrtritt,
aftreden (van een ambtenaar), terugkeer (tot
= vergoeding,
een kerk).
herterugbetaling. tRiirrberfirlierung,
= achterwand.
verzekering. tRiitiluantl,
riitfloartinc Zuartiere, Zrup,ben, Zerbinbun=
gen buitenaf gelegen kwartieren enz.
Iviirt=-achterwaarts, achteruit; [van achteren,
achter]; r. jiten = achteruit rijden, op de voorbank zitten ; e,6 gebt ntit ibin r. = hij gaat (zijn
zaken gaan) achteruit; jicb v. foNentrieren
zich achterwaarts concentreeren; zich terugtrekken. MiittiveCct, in. = herwissel,
terugweg.
in.
retourwissel.
rucriticife = bij schokken, bij horten en stooten,
bij sprongen, bij vlagen.
Viitrivirteitti = terugwerkend.
terug1191-iicrilluiriung, iv.; :-.3abiuttn,
werking; -betaling.
nt. = teruggave van 'betaalde rechten. atiittm, in. = terugtocht.
= groote bond, bulhond,
nt. —n,
dog; reu.
lump, brutaal.
=
— = kudde, troop (herten,
91u'bei, f.
wilde zwijnen, wolven, kinderen).
wife = bij troepen,
tliu'ber, 1. —6 = roeiriem, riem, roeispa,an,
roer, stuur ; zwempoot; roerstok (in brouwerij);
am T. jiten, bfeiben, an6 foramen, gefan,
gets = aan 't roer ('t bestuur) zitten enz.
lius bera, $f. = riinen, puinhoopen.
alit'beribattb, j. = (roei)riemband, -beslag.
= roeibank. 9iti'Derer,
Iiiitts berbanf,
—t, — = roeier. 9litiberfttfb in. = zwem= roeistrop. 9111'ber:.
poet. Mu:berg/0cl,
fner4t, in. =roeier; galeislaaf. ratiDent,
(b.) = roeier; slaan (met armen en beenen).
9itt'berilpintte, to.; jciyiff, = roeilpen (of
- pin); - schip.
riemslag. 91u'beritanne,
attilicirfrOtaq, tn.
= roeiriem, -spaan. 9interfto tt in. =
roerpen, helmstok, roerstok.
91ii'biger, in. = Rutger.
91nbintent', f. —(e)°, —e = rudiment: ontwikkelingsbegin, beginsel, element. riot:
rudimentair: onontwikkeld.
mentor'
Nut, tn. —(e)6, —e = roep, schreeuw, kreet,
geroep, klank, oproeping; beroep; roeping;
roep, tijding, mare; roep, naam en faam; hey
R. be6 Oeinijjen6 = de stem van 't geweten;
er bat einen N. an bie Rtrecbter Uniberfitat
erbaften = hij is aan de Utrechtsche univertiteit benoemd; in gutem, ftbfent R. itefien =
een goeden, slechten naam hebben; in iibteit
bringen = slechten naam geven; er bat
= hij heeft veel naam; er ftebt int R.
eine6 Oefebrten= hij heeft den naam van een
geleerde; ein Oefebter bon R. = van naam.
rujen, ft. (1).) (id) rufe; clef ; riefe; rufe!
gerufen) = roepen; itadj einem r. = om iem.
roepen; [einem Leif aft r. = iem. toejuichen;
ofjn r. = iem. honen, bespottenj.
einent
= cooper.
Muifer, tn.
%Urfa, nt. ---6, - = standje, verwijt, nit-
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(Li.) = doorhalen,
brander. riiffetn,
een standje maken.
= rotslawine,
(Idiiveta.),
hergverschuiving.
riirten, fdiiv. (b.) = schors, bast krijgen.
—n = [aangifte, aanklacht],
91.-ii i ge, iv.
berisping, verwijt, standje; einem eine at.
erteiten = iem. berispen. riegett, fcbiv. (b.) =
berispen, laken, straffen, raanklagen].
thainen,
Rugen (ell). 9-71ii f gener, nt. —s,
— = Rugenaar.
f. = gerechtshof]. 91fi'nefacpc,
m. = overtreding, vergrijp.
= Rugensch.
%IWO, tv. — = rust, pauze, kalmte. bedaardheid, leger (van rood wild); rid) aur
begeben
sleben = rich ter ruste begeven;
od. our
ctngenebme = wel te rusten! rid) our tk.
Teten = stil gaan leven; tk. feiner ,fjcbe! =
zijn asch ruste in vrede! laffen Sic mitt in
91. = laat mij met rust; barren Cie mitt bamit
in 91. = praat me daar Diet van; ben ,ctbit
(eine?, (eitiebre.f,) in N. fei3en = in de rust
zetten;
batten = rust houclen; battet
= houdt toch eens op (met dat
enbticb
gekijf)!
9itetyllaitar, In.; :. Dtutf, iv.; zbett,
rustilaltaar; -bank; -bed (of -stoel).
pensioen. 91111liefiffen,
9ittlienetjalt, 1.
peluw, kussen. rtet)eio = rusteloos, be=
wogen, onrustig. 9ittlielofigfcit, iv.
fcbiv. (b.) = rusten,
rusteloosheid enz.
uitrusten, steunen, liggen; Militfcbe tootjt au
V. wel te rusten ! id) Mini* (jfjnen Motif
gerutjt au Oben = ik wensch U goeden
morgen.
=
=feffeif,
Yin'011010, ni.; ,Punft,
rustplaats; -punt ; -stoel.
= rustig plekje, rustplaats;
tlittliefitl,
landhuis, buiten.
Nit'iptjtant), in. rust, 't stille leven; ficb
in N. begeben od. in ben N.. treten = uit de
zaken gaan, stil gaan leven; eirten in ben 'N.
berreten = iem. op pensioen stellen, pensioneeren. Mulieftiitte, iv. = rustplaats, rust= rustig plekje.
oord, graf.
=
Matifjellitiirer, nt.; jtiirung, iv.; ,ftitnbc,
rustilverstoorder, -verstoring; -uur.
= rustiltilulelltaa, in.; ,3eitifyn, f.;
dag, -teeken; -tijd.
rtt'big = rustig, ongestoord, vreedzaam, kalm,
bedaard ; onbezorgd; Jet r. = weer balm; r.!
stil! hei rubiger 1Thertegung = met koel
everleg; Cie fOnnen ba,6 r. tint = u bunt dat
gerust doers.
= roem, beroemdheid, glorie;
9i4ttimf
goede naam, [lof, 't roemen, beroemen, bluf,
trots] ; obne Pt. an inetben= zonder te bluffen.
rttfrmliebetft = met roem bedekt, overladen.
roem-, eerzucht.
tifittOmfbegierbe, b'.
ritkin'benicria= roem-, eerzuchtig. riifyinen,
rcbiv. (b.) rcemen, prijzen; rid) einer Sadie
r. = zich op jets beroemen, roem op lets
dragen; man riibint iljn ate fbctrrant = men
zegt tot zijn lof, dat hij zuinig is; [rich beroemen , pochen ; teer bad bon ricb au r. Otte =
bon ik zoo lets van mijzelf zeggen ! be,f, ebten
,cC0bergs Zucbter ritrinte itj mitt = ik draag er
roem op dat ik de dochter van ... ben]; biet
Tiiiinteff.5 bon &iv. machen = veel ophef van
= tempel van
jets maken. Nuirtne"Oalte,
= roemrijk, roemvol,
den roem.
met roem, verdiensteiijk. ciniityttlictifeit, iv.

riinb.

roemrijkheid, verdienste. rufmt'W
roemloos, onbeduidend. 91u4ntlofiafeit,p. =
onbeduidendheid. rutinfrebiq = blufferig,
grootsprekerig, snoevend. flintinfrebiateit,
— = bluf, grootspraak, snoeverij.
roemrijk,
rufintlreitt, =bolt,
-vol, -waardig.
I. 911tfyr, iv. = Ruhr (rivier).
— = buikloop, diarrhee, dysenIf. 911t4r,

= aanval van buikterie. sainbri nnfall,
loop, van diarrhee.
1. = roerei.
rillyren, fchiv. (b.) roeren, bewegen, teweeg
brengen, raken, aanraken, roeren, aandoen,
treffen, voortspruiten, ontstaan, komen, afkomstig zijn; bie Saiten r. = de snaren aanslaan, tokkelen; ber Scbrag bat ibn geriibrt=
een beroerte heeft hem getroffen; Yule born
Zonner gertibrt = als door den donder getroffen; tubber riibrt baCPwaar komt dat
vandaan? bah riltirt nit = dat laat me
onverschillig; an bie Sete r. =aan den zolder
raken; fitt r. = zich roeren, zich verroeren,
zich reppen; riibrt eucb! = plaats rust!
rilirrent) = roerend, treffend, aandoenlijk.
= roerhaak, roerstok, kalkMiiiglielfen,
schop, vuurhaak, krabber.
f. =-druk, beweeglijk, bedrijroerstok.
potvig, levendig, roerig.
lepel, kalkkloet, -schep.
ritbrifrant = aan diarrhee lijdend.
m. = potlepel. 91.10-01iicf,
—,
huilstuk (op 't tooneel).
—en = 't roeren (van de trom), roering,
aandoening, ontroering.
ondergang, verval,
—(e) =
abate,
verderf. Nittne, iv. —, --n bouvrval, vervallen bouwwerk (ook van ietsanders,
dat vervallen is). ruiltentylft = rulneachtig,
vervallen. rninie'ren, fttiv. (b.)=---ruIneeren:
te gronde richten, verwoesten.
—e = oprisping, boor; lomin.
(b.) = oprispen.
pert. riitP i fen,
= rum.
MUM, m.
Muntiilte, in. —n, —n = Rumenier.
lien, = Rumenie.runtii i ttifr4 =Rumeensch.
f. = Rumelie. runte'tifd) = Rumeelsch.
9intnintef, lawaai, tumult, geraas,
rommel, zoo; er berftebt ben N. = hij kent
de kneep, heeft er verstand van. 9-htniinciei',
iv. — = rommelzoo, (van een huis) kavalje.
rural-nein, f(tm. (i).) = geraas maken, snorren.
= rumoer, geraas, lawaai.
111.
runto'ren, fcWro. (b.) = rumoer makes.
9inmipeltammer, to. rommelkamer. Num',
rommelkast, -kist; (oude
Petfaften, m.
beets, piano) rommelkast. runt'Pein,
rommelen, geraas maken, (van een
(b.)
wagen) hotsen, rammelen; stooten.
9iiimPf, —(e)t, Ramf e = romp (van 't
lichaam, een schip, een beeld), lichaam, stomp,
karkas (van een kip), lijf (van een kleedingstub).

riimp ffen, fctiro. (b.) = (bie Rare) optrekken;
[bieCairn] fronsen; [in plooien trekken].
Numprfeber, 1. = schachtle(d)er. 9ittntPr:
= rompparlement (in Eng.
Parlament,
1648—'53).

runt (figuur, getal) rend; (geheel) afgesloten, af; (With/mit, &Wining) rond, duidelijk,
bepaald; r. od. r. berait = ronduit, rondweg;
ift mir 3u r.
te
rondoin, in 't rend;

Mutt).
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—e = rond, kring.
geleerd. Mutat, f.
= drinklied, straatdeun,
atun'ba, f.
volksliedje. runb i iiunig met ronde oogen.
runb ibartig = rondwangig. aluttb'beet, f. =
rond bloernperk. 9tunbibitb, = panorama.
littub'bugen, m. = rondboog. atunb'brenner,
= ronde brander. tRun s be, —, —n =
rondheid; rondte, kring; afronding; ronde,
patrouille. Munb'elfen, 1. = rond staafijzer.
—e = rondeel, rotonde,
tithinbeir, f
ronde plek, rend tuinbed.
run'ben, riin'ben, fc*. (b.) = ronden, afronden, rond maken; de ronde doen, rond gaan.
ruttb'erbaben = bol.
:ienfter, f.; :gang, in. =
Munb'!liabrt,
rondilvaart (of: -rit); -venster; -gang.
unb'gebilube, f. = rotonde. alunb'gentifibe,
1. = panorama.
Munbigefang, m. = rondzang, gezelschapslied.
runbberutn' = rondom, in 't rond.
bobet,
= rolschaaf. alunb'bots, f. =
rondhout (op schepen); talhout. Munt)'taut,
= reuzestap (gyrnn.). Munblaufgerlift,
= reuzestap(toestel). runblicb = roodachtig, wat rond, kort en dik. 91unb'pla1,
rond plein, rondeel. Munb ireitu, m. =in.
= schulpzaag. t)tunbi:
refrein.
feban, = panorama; overzicht; revue (als
naarn van tijdschriften). 9/m0'ff:baiter, m. =
overzichtschrij v er.
alunb' Ilfrbitb, :frbreiben, I.; :fcbrift, iv.=
rondllas (een rond schild); -schrijven (of: circulaire); -schrift.
Munb'ficbt, = uitkijk (naar alle kanten).
atunbilitcf, 1. = rond stuk, gebak. atunbi:
tans, m. = rondedans. alunb'teit, f. = rondeel, rond perk. ritithinit' = rondom, in 't
rond. Muit'bung, aliin'bung, iv. —, —en =
patrouille. runty:
ronding.atunblvarbe,
tueg = rondweg, ronduit.
—n
=
rune.
alu'ne,
zjtatl, m. ; :ftein, nt. =
atu'nenlifrbrift,
runenii schrift ; -staf (nl. staf met runen); -steen.
wagenrong.
--n
alun'ge, iv.
= biet, beetwortel.
Runlet, alunletrilbe,
= beetwortelsuiker.
atunletriibensuder,
IMunje, —, —n waterloop, geul.
= vereeniging voor Ns/eidegenoffenfrbait,
rbesproeiing.]
—, —0 = rimpel, plooi, kreuk.
atun'set,
run'setig = rirnpelig, gerimpeld. run'setn,
rimpelen, kreuken, plooien; (bie
jcOlv. (b.)
.11tgenbrauen) fronsen; bie Stint run3ett
fic0 = fronst zich. rttimitig, zie runiefig.
m.
— = lomperd, vlegel.
bait = lomp, onbehouwen, vlegelachttg.
Miitiefei', —, —en = lompheid, onbetamelijkheid, schandaal.
ruplen, fcinv. (b.) = trekken, rukken, uittrekken, (lady, Oefiiiget) plukken; biejer
.Virt rubjt bie ,Vente = plukt, snijdt de lui;
id) babe nod) ein mit bit 5u r. =
ik heb nog een appeltje met jou to schillen.
— = plukker.
`9/Wier, m.
= ropij, roepij (0.1. munt,
atu'Vie, iv. —,
in goud ± 18 gld.; in zilver 60-120 cent).
rupipig slordig, gescheurd, haveloos, min; ein vub3iged Oejdienf = een voddig
geschenk; ficb r. betragen = zich gierig, min
schooier.
gedragen. 91104i'fact,
= Robbrecht, Robbert; Sinecbt
atup'rerbt,
ip . = boeman, bullebak, bietebouw.
—, —en = ruptuur, breuk.
NUPtitt",

tuticbest,

—e = rusch, bies; in (fiber)
a/WM, in.
W. nub Oufc0 = over heide en veld. Mii'frOe,
= ruche, plooisel.
iv. —,
'it.
= knoeier, knoeister, iern.
airrfrbet,
die zijn werk afraffelt. :Ruff:beta', iv. — =(1.) = knoeien.
knoeierij. rujebetn,
rufripatig = knoeierig, slordig.
= roet, rookzwart; brand (in
%itk
= hij heeft geld].
't koren); [er bat
Nitric, in. —n, —it = Rus; einen atuffen ma=
(ten
een looze streek uithalen: einem einen
Nuffen aufbinben = iem. wat wijs maken.
atiifjet, m. — = snuit (van olifant, tapir,
soms ook van zwijn, ever), snuit, zuigspriet
(van insekten); news, snuit, muil. riifjet:
snuitvormig.
rfivietig
met snuit. riii'fan, fcfnn. (b.) =
(een varken) ringen.
atiirfalltafer, in.; =tier, f. = snuitlikever;
-flier.
(f).)=--- met roet besmeren, roetig
worden; van roet ontdoen; e ruft er valt
roet. ru'f4g = roetig, roetachtig, vol roet.
—nett = Russin. rurfifcb =
Muffin,
Russisch. Nufilanb, f. = Rusland.
= dwarsligger (voor een steiaiiiffttunt,
= schraag, stut.
ger). allift'boce,
Brett, f. = steigerplank.
= ter
bie onne grit 3ur
[Mlle,
rusted
rieften, = klaar, gereed maken,
toerusten (voor den strijd, de reis), wapenen,
voorzien; (poet.) ein 001, ein 'dab r. = bereiden, in gereedheid brengen; een steiger
opsiaan.
= Hongaarsche wijn.
Muller, in.
1. Mitijter, zie defter.
—n elm, iep. riijtern =
II. aiiijter, iv.
van olmhout, iepen.
f. = stut, schraag, draaghout.
%lift'
riajtig = krachtig, flink, steer, kras; [strijdvaardig]; ein riiitiger OreW = een krasse
grijsaard. alliftlantuter, tu. = rustkamer,
f. = steigergat (in een
tuighuis.
= parade-, exercitiemuur).
wapenzaal, -kamer.
plaats.
91iiftjtange, = steigerhout, -balk. a/4ft',
tag, m. = rust-, sabbathdag. aliijtung, iv.
—, —en = voorbereiding, uitrusting, wapening, toerusting, rusting, waponrusting, steiger. aiiifftuagen, nt. = vrachtwagen.
seng, 1. = gereedschap, werktuigen; alles
wat veer een uitrusting noodig is; deelen van
een steiger; arterniiififte = uitverkoren
werktuig, vat (naar Hand. 945.)
— = roedje, stokje. Mule,
f.
—, —n = roede, twijg, teen, gard, tuchtroede, (maat)roede; wip (bij een put); (jagerswoord) staart (van honden, vossen, marters
e. d.); er ft* itoc0 unter bet = hij moet
van tijd tot tijd de roede nog voelen, staat
nog ender de Oak; mit gluten ftreicfjen =
zich zelf
geeselen; ficb fetbft eine N. binben
onaangenaamheden to wijten hebben. atulett=
biinbet, = bundel roeden, gard. atulen:
bieb, :ftreirb, m. = slag met de roede, met
de gard.
Mutt t, m. = 't glijden, schuiven, glijdende of schuivende beweging; uitstapje,
reisje. thutfilytintin, tv.= glijbaan, (rujfifdje)
91. = golvende glijbaan, rutschbaan, montagne
houtglijbaan.
—,
russe. aturftbe,
rut'frben, fcOlo. (f). it. 1.) = schuiven, glijden;

Ituticboartic.
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= ik begon of te glijden; id)
ict) tam ink
bin einmat mid) gerutf(tt ik heb even
een uitstapje naar L. gemaakt; ba_?, Oetb
rutfctt mir unter meinen zpingern Irma = glijdt
me tusschen de vingers weg. tlflutfdytlartie,
In. = uitstapje; glijpartij (van een hefting).
riiti tetn, fd5In. (f).)= schudden, schokken; her

iturgrob.

schokt, hotst; an Bitter lilt:
Uagen viitteft
aan een deur rukken, wriggelen; baron
barf matt nittt r. = daar valt niet aan te
tornen; einen cu.?, bent Sttfafe inact r. = wakker schudden.
tuti rcei, 1. = IZijssel, Lille. 910fifeter,
llysselaar.

a.
•

•

f

od. f. =

S. = Salta of son of solo.

fa! = sa!, tsa!
zaal, salon, (uelvest.)
Safe
Zaat, m.
= zaaldeur.
voorhuis, portaal.
aatliir,
luein,
nt.
=
Saarwijn
(naar de riv.Saar).
Saarf
Zant, — zaad, 't zaaien, zaaikoren, graan; ('t te veld staande) koren (met
't meerv. Saaten); zaad (her ,8Inietrad)t u. it);
Inie hie S. fo bie l 1:t-tte = wat men gezaaid
heeft, dat oogst men. Zaaffetb, f. = korenzaad,
veld. Zaaffrtutt, In.; :font, f.
koren. Saari:wit,
zaaitijd.
=
Zatiii'er, — = Sabaeer: aanhanger
van een sekte in 't Oosten, Johannesvolger;
bewoner van Saba; steraanbidder.
— = sabaeIsme: sterrendienst.
ittuL
—e = sabbat, rustdag.
zabliat(0), in.
Zatrbat(1011feier, iv.; =beitiger, m.; :frig,
sabbatil viering; -houder;
f.; :fr4anber, ut.
-jaar; -schender.
Sairint, = kwijl, zeever.
faOlieln, far/bent, fc0tu. ((j.) = kwijlen,
zeeveren.
— = sabel. Saibefficht,
Zas bet,
sabel-, krombeen. = krombeenig.
Zirtictligriff, mu.; :bit* m.; :fringe, iv. ,---sabelligreep (of -gevest); -houw; -kling.
(f).) = sabelen, slaan; onbeholfii`betit,
pen snijden; (auf her (Peige) zagen.
ZiebeillfrOcibe, Yu.; :tetfcbe, Mu.; :trobtmet,
-tasch; -kwast.
— = Sabijn; her 9ictub bey
Sabilter, nt.
de Sabijnsche maagdenroof,
Sabinerinnen
fatthtifeb = Sabijnsch.
Sacdiarinteter, f. tn.) = saccharimeter:
suikergehaltemeter. Zacrbaritt', f. —(e) =saccharine: suikerstof.
facerbotati
sacerdotaal : priesterlijk.
artrbetueiei, itt.= zakelijk bewijs. fadybiew
= ter zake dienende, passend, dtenlijk,
doelmatig.
= zaak, ding, zaken, belang,
—,
Sa'dy,
irechtszaak]; Ode beine fieben SacOen = je
boeltje; bob ift nteine S. dat is mijn zaak;
er tat feine ea c0 en gut gentacOt = htj heeft
zijn zaakjes goed gedaan; bie S. mact)t rut =
de zaak gaat, komt in order unbervictj teter S. =
onverrichter zake; ic0 mitt Iniffen, Inc0 an bet
• ift = wat er van de zaak is; bamit ijt
fo eine S.= dat is zoo'n vr66mde zaak, daarmee staat het zoo zoo; be, tut nictt5ur S. =
dat duet er niets toe, niets ter zake; -6ur
bij
S.! = ter zake! Sur S. reben, fprecOen
(le zaak blijven, er niet ornheen praten;
ift a he ,, Qertraiten6 = een zaak van ver-

trouwen; mit einen genteinfctafttitte Sadie
gerneene zaak maken; itt C,:actett
matten
& (Sjo. = in de zaak N. & Co.; in Satten
her Otoraf = op 't stuk van moraal, in zake
m. SiiAct*it, f. = zaakje, dingetje.

Satirierttitrung,

Mu.; ;filiger, um.;

:fernier,

zaak II
-waarmu.; =fettutiti, tn.
neuter; -kundige; -kennis.
[fadyfiiitig = afgewezen (in een proces);
tuerben = 't proces verliezen]. fad) funbig
deskundig. Zatiytane,
= stand
zakelijk. 440'144 =
van zaken. farblid)
onzijdig (in de gramm.). Sad)licWeit, tn.
=-zakelijkheid. Sarlyregifter, = zaakregister.
Saiti fe, —n, —n = Sakser. Zartyfett, f.
Saksen. Zarbjettgiinger„ m. = iem. die tijdelijk naar Saksen gaat om daar werk te zoeken.
SadyfenfPieget, nt. = Saksenspiegel, (oud
Saksisch wetboek). farb'fifei) = Saksisch.
zachtjes,
autt: fattte)
fat* (at
(letjes), zoetjes, langzaam. fjc4t i rOcit, f a dr,
teten, zie Tc4tej.
SadYverimit, nt. = stand van zaken. fad}',
Derftiinbia = deskundig, expert, zaakkundig.
SadrIltiervittni, f.; ,tuatter, — =
zaak II register; -waarnemer.
Stide
zak (voor meel,
Sad, in.
aardappelen, koffie enz.), doodloopend eind
van een straat ; ongetailleerde jas; fie ftectt
in ben S. - ze is hem de baas; fie tat On
int S. = in haar macht; bie Rate -int
faufett = een kat in den zak koopen; itt e
unb Wi*= in zak en asch; toff late ein S. =
smoordronken; mit e. nub $acf = met pak
en zak; bie Oaffe ijt ein S., enbigt in einen
S. = loopt dood; bie Stinber haben ,V.act)en
nub Veinett in einen S. = lachen en huilen
door elkaar; bie i'auft int S. macOen zijn
woede verkroppen; bie ,Canb int Sad ertni,
fcben = den (chef op heeter daad betrappen;
en ift ein Warr in feinem S. = hij houdt zich
maar zoo ter wille van zijn zak.
= dood spoor. Zlicirel,
Sad'ba4n,
—
zakje, beurs, buidel, kas.
meifter, nt. = kassier, penningmeester, ontvanger. facIett, fcbtv. (f).)= in een zak does,
volpakken; mesten; fist f. (neer)zakken.
[facifen, fcttn. (t).)= in een zak verdrinken].
fadertor! = sakkerloot! sapperloot! Sacter=
= leepe kerel. factermenn =
sakkerm.ent, sapperment ! Sadermen'ter,
=
vervloekte
kerel.
- zakvormig. Sad i gaffe, In. =
blinde straat of steeg, slop. Scrittlefc4tuutft,
In. zak-, beursgezwel. fattgrotm uiterst
grof, alleronbehouwenst.
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Sarrilfaufen, 1.; :feint-unnb, tv. = zak; loopen; -linnets.
tasschenmaker, [schatmeesterj. CarrOfeife, Yu. = doedelzak.
Sact'Pfeffer, doedelzakspeler. Cast':
trager, m. = zakkedrager. Saftturfj, 1. =
zaklinnen; zakdoek.
= Sadduceeör.
sabbnciiier,
= jeneverboom.
Sa'betiaunt,
:ntaftiiine, to. = zaailiman
Sale)Ilmann,
(zaaier); -machine.
f a' en, fcW-u. (b.) = zaaien, (utt)strooien.
nt.
— = zaaier.
lu. = zaaildoek (of.
;
-zak); -tijd.
saffiaan, marokijn.
Zaffion,
—(e)=saffloers: distelgeel, verfSaffor',
distel, wilde satTraan; een snort kobaltkalk.
= saffraan.
Safran',
:farbe, Iv. = saftraanilSafranibtiite,
bloesem, -kleur.
fafran'aetti = saffraan ,eel. Zafranspfian:
Anna, iv. = saffraanplaritage.
Siifte = sap;
hat Weber S.
Stift,
nod) ra ft = er is smaak noch geur aan of er
zit geen pit in. Siift i c4en, f.
= stroopje.
= overvloed van sappen.
Saft'falte,
pittig,
flunk;
(van
woorden)
fattig =
vuil, pikant. Stirtiateit, Iv. = sappigheid;
vuilheid. faft'to = zonder sap, dor; krachteloos, laf.
faa'bar = zegbaar, noembaar, te zeggen, uit
te drukken. Cage, iv. —, —n = 't zeggen,
overlevering ; sage; 6 gebt bie
= men zegt.
—, —n = zaag.
Sbi'ge,
i.; :Diod, in.; :bort, III.; :fifrO,
= zaagliblad, -blok (nl. blok bout om te
zagen); -bok (of: -steel); -visc,h.
fa'aefiirtnia = zaagvormig.
Za`pelliotpt, lit.; :metit, f.; :ntatite, tv.;
:miller, = zaaglloon, -rneel (of -sel);
-molen; -molenaar.
fa'aen, fcbiv. (tj.) = zeggen, bevelen, beteekenen, beduiden; ivet f. Cie bay? = eat
zegt u daarvan? taffen Ste ficb f. laat ik
u zeggen ...; fo 6u f. = (om) zoo te zeggen;
er farm bon CUM = hij kan van geluk
spreken; Wien Cie lid) bc0 gefagt fein=houd
dat voor gezegd; er hif3t 1'44 nicW f. = hij
laat zich niets bevelen of hij neemt geen
raad aan; often giant = eerlijk gezegd; er
fit, gerabe berate, gefagt, ein05jet hij is rondtat gezegd een ezel; get apt getan = zoo gezegd, zoo gedaan; icb nthcbte f. = ik zou haast
zeggen; few 1000 Otb. = zeg ffe 1000 gld.;
bad fagt ivenig = dat beteekent'
tuitt bad f.? wat heeft dat te beteekenen?
bad ivitt ftbon etiv. f. = dat is al wat.
fa'aett, fcbtv. (b.) = zagen; snorken.
Sas genlIforfrOung, iv.; :aefrt)fitte, iv. =
sagen onderzoek ; -geschiedenis.
fa'Rentjaft = legendarisch, mythisch, sprookjesachtig. Sa'Rentre-IL sagencyclus,
-verzameling. fai gettretri) = rijk aan sagen.
Scegemeit, iv. = sagentijd.
— = zager.
tn.
13f. = zaagmeel, zaagsel. Ca'actoert, f. =-houtzagerij, zaagwerk (aan een verdedigingsschans), (binnenwerk van een) zaagmolen.
Sa'ne3atilt, tn. = zaagtand.
=
sago. Sa'ootiattut,
Sa'ao,
sagoboom,
Sagunturn.
Saatinr, j.
Siicrier, in.

iatb tereu.

= Sahara. salyerattliiite,
Zatja'ra, to.
= Saharawoestijn.
G.,,atbautb, =telfte.
Sat)rbattb,
teenwilg.
---,
=
Sati”Viveite,
room.
Satrite, tro.
satyneuiltmifer (spr.: 1.; in.;
:fluijen,! in. = roomIlmeringe (-sees); -kaas;
-taart.
fatynin = met room, roomhoudend.
= seizoen.
c.vaifon' (spr.: séza) tv.
Carte, iv. —, n = snaar; pees (van een
boog); [gespannen draad (van 't weefgetouw)1;
er f.Onnt bie Saiten 3u bod) = hij slaat een te
hoogen toon aan, is aanmatigend; er 60,3
getinhere Saiten attf = hij zong een toontje
lager, begun zoete broodjes te Bakken, in te
binden. Saileniuftruntent, f. = snaarinstrument. ealiteufpiet, f. = snaarinstrument,
harp, snarenspel.
Safttaritt' 1C., zie Caedjaritt 25.
---e = sacrament, heilig
Safrantent', f.
avondmaal. faframentat', faframent'llit
wijden,
sacramenteel. fafrie'ren, fcblv.
godslasterlijk, kerkheihgen. fafrite'alfr4
Bien =
schennend. Safrite'alutn, f.
kerkroof, godslastering.
—e sakristein: hater.
Zaffiftan', in.
—, --en = sakristie.
Satriftei',
Safularleier, iv. = eeuwfeest. Seitutari,
fation', iv. --, —en secularizatie: intrekking van geestelijke goederen. faintarifieren,
fcbiv. (b.) = secularizeeren. -Salulunt, f.
—(b), .. fa = eeuw.
salamander;
Zatantan'ber, ut.
einem einen a reiben = (stud.) iems. gezondheld drinken (waarbij alle aanwezigen op een
gegeven teeken hun bierglazen over te tafel
wrijven, onder den roep: S., dan drinken en
ten slotte hun glazen tegehjk met een harden
slag weer neerzetten).
salami (een soort
Satalni(lourft), to.
Ital. worst).
salaris, loon, trakte—e
Saar', f.
ment. fatarie'ren, fd)lu. (tj.) = salarieeren.
—c = salade, sla; ben C.
Satat',
bertefen = schoonmaken; ein fcbtitter
=
een mooie geschiedenis!
slalboon,
:aabet, to.
Satat'llbointe,
-0=
Z-va°frakti e're (spr.: zolatjéte), 10.
slaschotel.
Satat'llfopf, ln.; :fort), m.; :ti.vffet, m ;
:frtiiffet, iv. =--sla,Ikrop;-bak; -lepel; -schotel.
Sattia'ber, wauwelaar, zeurder,
babbelaar, kakelaar. Saltiaberei s , lu. gewauwel, gezeur. fattia'Dern, film. (b.) =
wauwelen, zeuren.
Sarbanb, f. —(e),; = zelfkant.
Sartie, iv. —, zalf ; [smeersel, praatjes j ;
er ift unit asters Satben acid-mint = hij Is in
de wol geverfd.
Sattlei', iv. —, —en = salie. fattici'aratt
saliekleurig.
fcbt-u. (b.) = zalven, smeren; einem
hie 4)dithe f. = de handen stoppen.
badge, iv. = zalfbus, -doos. Zartienhanbier,
:framer, in. = koopman in zalf en reukwerken.
zalfachtig, zalvig, met
farbictt, farbia
zalf. Sattl'Ot, valfolie. Sat'buttn, nu. - ,
--en = zalving. fartInttOtiolt = (zeer) zalvend.
SaFttett,

— = vaaltje.
saldeeren: rekening

falbie'ren, idnu. (0.)
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vereffenen. Zarb°,
—(),
bi
saldo. Saisbointran,
= saldo(bedrag).
= salep.
Sale0,
= salicine: wilgenbitter.
Saticin i, f.
Zatictit ifilure, iv. = salicylzuur.
saline: zoutziederij,
—n
Saltine, iv.
zoutmijn, -pan.
falifc1) = Salisch.
ZatiNtit',
Zati3VWfaure, zie Safi=
cbtfaure.
at'icifte, iv. = zelfkant.
= Sallustius.
Saltuft',
--e = zalm; psalm; ma*
Zahn, in.
= maak geen praatjes, houd
mir leinen
geen lange redeneering.
salmiak,
—(e),.;
Zatintiat, Satraiat',
= geest
ammoniakzout. Zaintiaf i gelit,
van salmiak.
—e jonge
Satin'ting, iiintling,
zalm.
SaIotitc, iv. = Salome.
Caitouto, In. = Salomo; hie abrilcOe S-atonto',
nib = de spreuken van Salomo. fatointv:
nifft = van Salomo, Salorno's.
salon.
Salon' (spr.: said),
= salonwa gen.
aion'tuan en,
Zatanhti (spr.: ..
1. = Saloniki.
fatow =slonzig, smerig, vuil. Zatoirpc,
omslagdoek.
ZatIn'ter, tn.
= salpeter. faipelerartin =
salpeterachtig.
qleitit, in.;
SatPci terlIbriife, iv.; :..ertie,
= salpeter kristal ; -garde; -geest;
..,grube,
-groeve.
salpeterhoudend.
fattici terOattig
ter0iitte, iv. = salpeterhut, -ziederij. fatpe:
terifl = salpeterig. faipeiterfauer = salpeterzuur.
:Reber,
SatOesterlifiiure,
=tuaffer,
1. = salpeterlizuur, -zieder; -water.
—e = (oor)trompet.
SatlAttg, in.
= pekel. Sarjeit, $1. =
Z.- ark, iv. —,
slijkbron, modderbron.
salta (een soort damspel).
Seta, f.
salto mortale.
Cat'to mortale, in. —
--e
saluut; S. fdyief3ert =
Zatuti, tn.
saluutschoten lossen. fatutie'reu,
(f).)=
salueeren.
—n = salvo.
Zati be,
-saute, zie Sathei.
fattlie'ren, fain). ([j.) = sauveeren, redden,
beveiligen.
s'atucthe, zie
—e = tout. aci ti'ap tlaue, =
zoutbelasting, -accijns. Sni3iamt, 1. = zoutkantoor, administratie van de zoutwerken.
= arbeider in de zoutZat3'artieiter,
werken. Sat3'art,
= zoutsoort. fa13'artin
zoutachtig.
Zai3'Iliit4er, in.; :ticib, 1.; :Ocautter, nt.
zoutllether; -bad; -ambtenaar (nl. aan de
salinen).
Sat3lberrituert, f. ;
:Orititnen,
zoutlimijn; -krakeling;
nr.; Mid*, iv.
-put; -vat.
pekel. farvit, f iv. (1).)
(Part. gefal-pit) = zouten; nefalgne f'5iebe =
geduchte slagen; geratyne NecOnung = gepeperde rekening.
:fall, 1.; ;Wei),
Z031 cite,
= zoutilaarde; -vat; -evisch.
satoteiftt, f.
pekelvleesch. Ziatout,
= 't zilte nat, de zee. Z-=
',
,,...a13'nrcif,

Zaututethinnte.

intendant van de zoutwerken. Sat31artitie,
iv. = zoutgroeve. Sati'aurfe, = augurkje
in de pekel. fat3liattig = zouthoudend.
. a al-ilon0, f. = zouthuis, -entrepOt, -magazijn. Sat3'tier4t, in. = gezouten snoek.
ar-.
*fit = zoutachtig. faiiiia
zoutig.
3inreit, iv. — = zout(ig)heid.
Sa13'llftof; (ad. =iftuitpen),
=
:fort),
zouQklomp; -korf (of -mand).
Zat31 forn, f.; :tote, Iv.; =tritide,
:tarl)e,
iv. = zoutilkorrel; -keet; -kruk: -moeras.
Zatilate, = pekel. Sat311 = zoutdeeg (voor 't vee en 't wild om aan to likken),
zouttrog (voor de schapen).
=
Sat3'llutaga3itt, f.; :uteffer, tn.; ,Ittoraft,
zoutl;magazijn, -meter; -moeras.
;pfanne,
Zat3'llniebertage, to.; :orbitung,
zout entrepOt; -regle (tient ; -pan.
onderzoek naar 't zoutgeZafOrobe, iv.
halte (van 't water). Sat3'quelte, iv. = zoutbron. fatVaiter = zoutzuur.
= zoutil:fame,
=fee,
Z(113'
pilaar; -zuur; -rneer.
; jpeiri)er, in. =
Sat3'11fieber,
:joie,
; -water; -magazijn.
ZatOtange, iv. = zoute stok (een gebak).
4tener,
=bert-itattung,
Sat3'11-ftein,
iv. = zoutlisteen; -belasting; -regie.
zoutwaag, -schaal.
SatOuage, iv.
tuaffer, f. = pekel.
= zoutliSat3'lliverf, f.; ;thcfcn, f.; :oft,
ziederij (-mijn, -pan); -wezen; -accijns.
Sit'inaten, zwSdetnann.
Santairie, —, —n = sleepende japon,
sarnaar; lang bovenkleed van de geestelijken
in Noord-Duitschland.
—=
Sautarita i ncr, Zarratri i ter,
Samaritaan.
—it = zaad; kroost;
Salite(u),
= zaad van argwaan; in Satuen
fttidert = in 't zaad schieten.
Sai nteithletliinfe, f.; ,Oanbet, nt.;
iv. = zaad huisje (-loos); -handel; -huls (-loos).
Zalnettlitakifet, tn.; =torn, f.; =ftattb,--=zaadlicloos; -korrel; -stof (of: studmeel).
zaaddragend. Sauterei',
fa'ittentragenb
(allerlei) zaden.
_—en
(van leder) gezeemd.
fii'ntiff4
Sii'utifOlgerber, :neriberci, in.; Jebel!,
1. = zeemlitouwer (-bereider); -touwerij;
-le(d)er.
--e = zaailing (stamsanding, nt.
metje uit zaad getrokken).
m
= collectantenbus.
SairrntettliirOje,
verzamelij ver. Snumtettlinic,
uteiffelib
= verzamellens.
fain:meth, fain). (1).)= verzamelen, bijeenbrengen, garen, ophalen; (ZritOert)bijeentrekken,
(Gelber) inzamelen; fico f. = bijeenkomen,
zich verzamelen, zich scharen; bedaren, tot
kalmte komen, tot zich zelf inkeeren. Sam':
ain't-net,
utetnante, iii. = verzamelnaam.
WO,
= verzamelplaats, plaats van bijeen= cenkomst, loopplaats, Zant'utelftette,
traal depot. Santnte1fiVrinut, f. —(s), rien =
poespas, mengelmoes, samenraapsel.
Satifinetiliverf, f.; :hnt, 1. = verzamelliwerk (of compilatie); -woord (of collectief).
—e = fluweel; Sain(ine)t
antlitet,
ant Aragen, Ateie (od. t'5unger) int Own
mooie kleeren maar een leege maag; hoe
fluweelkaler, hoe royaler. fantlnetattig
achtig. Samluctbinute, iv. = fluweelen bloem.
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Zant'ntetbiirfte, Iv. = fluweelborstel. fam':
ineten = fluweelen. antintetfabrii,
fluweelfabriek.
Cam'ntetliffeib, 1.; =rofe,
:ftlitle,
:ftttftf, nt. = fluweelen kleed; fl. roos; fl.
kant; fl. stoel.
fantintettueic0 = fluweelzacht.
= verzamelaar, compiZamtn'ter, nt.
lator, collectant; vergaarbak (in de industrie).
Zammlung, in.
, —en
't verzamelen,
't bijeenbrengen, bijeentrekken (van troepen),
inzameling (voor de armen), verzamehng
(munten, planten e. d.), collectie; bundel
(gedichten): muzeum, kabinet: geesteskaltnte,
inkeering. Santnt'InttOPunft, m. = hereenigingspunt, -plaats.
— = Samniet.
anutiler,
Samoaeilanden.
Sa'atoainfetn,
—e = samowaar: Huss.
Zantotuaridtt.
theeketel.
Z.;-- ainobe'ben, 31. = Samoyeden.
= Zaterdag.
SanWtag,
fantlett, re fammeten.
'amt, zie
mit Dat. = met, benevens; faint
fantt,
unb bonbe.6 (Wbb.) geheel en al, alles bij
elkaar, alles (of alien) met elkaar. fittnt i fir4 =
alle, geheel.
= Samuel.
Zalttnef,
= samoem: heete wind.
Zalttunt, m.
sanatorium.
Zattato'riunt,
Zattb, = zand; auf ben S. batten =
op z. bouwen; einent S. in bie %twit ftreuen =
ietn. z. in de oogen strooien; hit Sanbe bet
faufen = op niets uitloopen, doodloopen; fie
faen auf bent e. = ze zaten vast; einen auf
ben S. feten
iem. in 't zand doen bijten
of iem. vastzetten.
= sandaal.
anbale, tn. —,
—(e) = sand(a)rak (een barsZatti baraf,
[snort).
fanWartig = zandachtig.
ID. =anblbant, to.; :boben, nt.;
zandlibank; -grond; -koker.
sandelhout.
Zatt'betbufA,
Zan'bef,
— = snoekbaars.
Zan'ber, in.
Zi".•anbi llfiifyijen, 1.; :flat*, to.; =f164, b. =
zandllkoker, -vlakte; -bedding (of -laag).
Zen-0110re, iv. = karrevracht zand. Zanbi,
grie f , in. = grof kiezelzand, grint. Zanbi:
ftafe, zandhaas; infanterist; poedel (bij
't kegelen). icatibig = zandig, zanderig. aitb':
frafjett, in. = zandkoekje, -gebak. Sato',
= zandman, Klaas Yank.
ntann,
Zanblefiaf, --(e)e, = sandsjak: stadhouderschap over een klein Turksch gewest.
ZattlYfri9ittt, in. = zandlaag. Sa-ribiftiyiefer,
= zandsteen in lagen. Sattb'fr4iittung,
= zandsteen.
in. verzanding. Zattbitein,
Sanblfteinbrurb, ut.; :torte, to.; =u0 r,
:tuiifte, Yu. = zandligroeve; -taart; -looper;
-woestijn.
Zattbi tuilt (spr.: sendwitsj), f. —6,
sandwich: dubbel boterhammetje met vleesch.
fanft = zacht, aangenaam, behaaglijk, lief,
zoet, gewillig, meegaand, goedaardig.
Si-tulle, iv. —, —it = draagstoel, brancard.
ZaittrIticit, tn.; =mitt, tn. — = zachtliheid;
-moedigheid. fanft'tniitig = zachtaardig,
zachtmoedig. [fiinftion, fcbru. (ft.) = doen
bedaren, beteugelen, kalmeeren].
Zang, m. —(eA range = zang, lied, gezang;
oneS. unb Mang = in alle stilte.
—n = bundel aren, garve,
[San'ne,
schoof].
VAN UELDEREN
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= zanger; dichter.
—, —nett = zangeres. fattige4,Can'aeritt,
Iuftift, fangluftig = zanglustig.
= sanguinisch pernt.
soon,.
= sangulnisch: prikkelbaar_, zeer levendig.
Zanbebritt', nt. —(e) = sanhedrin : raadsvergadering.
fanitari = sanitair: de gezondheid betreffende,
gezondheids... SanitiiWanftatt, = ziekenhuis, sanatorium.
ZattitiitCtietiiirbe, in.; :101i3ef,
= gezondheidsliraad ; -politie.
SattitaWrat, nt. (= onderscheidingstitel voor
een geneesheer). Sartitatit4iberetn, nt. =
vereeniging ter bevordering van de gezondheid. 1. = gezondheidstoezicht.
[fanf = zinkend].
Sint Pieter.
Zaitft = Sint; S. $eter
fanftifi3ie'rett, febrn. (ft.) = sanctificeeren:
heiligen, heilig spreken. Zanftion',
=
sanctie: goedkeuring. fartftionie'ren,
(b.) = sanctioneeren. Sanftualiunt,
..rien = sanctuarium: heiligdom.
SatWfrit, Zanarit', f. = Sanskrit.
—e = safier. falAirett =
SalAir, in.
safieren.
= sappe: loopgraaf.
Zatype,
fappertot': fapperntent'! = sapperloot! sakkerloot!
= sappeur.
ZaPPeur', in. —(eA —e u.
fattlAtifri) Sapphisch (versinaat, strofe).
ZaPlobo, in. = Sappho (Grieksche dichteres).
fatipie'ren, fcbin. (b.) = sappeeren : loopgraven
aanleggen.
= sarabande (Spaan—,
are/a -111)e,
sche dans).
Zaracelte, Caravine, nt. —n, Saraceen. farace'rtifri), fara3eltiflt = Saraceensch.
= Sardanapalus.
ZarbanaPat',
inieer..zattet,ten,
=
Sarbe, in. —it, ,--i_t rt=Ssaarrddin
—
Sarbei s te ,
= sardinenjus. Zarb-rite,
brii0e,
--n = groote sardine.
= Sardinie. Zarbi'nier, in.
Sarbiltien,
= Sardinier. farbiltifrij= Sardinisch.
farboltiffte4 2,aceit = sardonische lach: bittere, spottende lach.
—e = sardonyx (een
Zarbolttg,
veelkleurige halfedelsteen).
Siirge = lijkkist, doodkist,
Zarg, nt.
(gewest.) bak; er lit ein 9iagef 5u nteirtem S.
hij is een nagel aan mijn doodkist. Sargi:
ftein, in. = graftombe. Zarn' ttic , 1. =
doodskleed (over de lijkkist).
men = sarcasme.
ZarftWmtt, in.
farfallifcl) = sarcastisch.
—e = sarcophaag.
Sarfutiban i,
—n, - n = Sarmaat. Ziarmai:
annui ty,
= Sarmatie. fartnalifri) = Sarmatien,
tisch.
--be = sarras:
Zar'rafb Zar'rn4, ni.
groote sabel.
Zarifipe, zie 3arge.
Zak, in. Saffen, Saffen =vrije Boer, opgezeteue.
— = sassefras (een soort
Z--,affafra4,
— = sassaparille
laurier). S'affaPariti te,
(Amerikaansche winde, een geneesmiddel).
= woonachtig.
Zafife, zie Saf3.
Zalatt, in. —(e)e), —e = satan, booze. fata':
nifft = sataiiisch, satansch, duivelsch.
30
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entente, tn. --en, —en
satelliet: trawant,
wachter.
= satijn.
nt
Satin' (spr.:
fatinie'ren, fdpv. (b.) = satineeren.
satire. Satitrifer, tn.
—, —n
Satire,
— = satiricus, satirenschrijver, spotter.
satirisch.
fati'rifrb
—, —en = satisfactie: geSati4fattion',
noegdoening.
Satrap', nt. —en, —en satraap : stadhouder.
SatraPie', —, —(e)n = satrapie : stadhouderschap.
fatt = zat, verzadigd, dronken; icb bin
f.
ivarten = ik heb er genoeg van,
immer
ik ben 't moe ...; icb babe bad Zifint,
tieren f. = ik ben dat ..moe, man Wirt) f.
bout Sebert = zat van 't zien; fich an einer
Sadie 1. effen, feben = zich aan iets z. eten,
zien; ein fatte 2dcbetn = een zelfvoldaan
lachje; eine Tatte 2iijung = een verzadigde oplossing; bad fattefte tRot = 't volste rood; 1.
friegen, Olen = genoeg; er tjatt f. 6u tun =
is sluitend,
volop; emu Steib tiegt 1. an
sluit goed.
—n = groote bak, melkpan
Stale,
(om de melk te laten roomen), melknap.
Siittet = zadel, kam (van
Settle', m.
een snaarinstrument); inzinking tusschen
twee bergen; einen art& bent S. tjeben iem.
uit 't zadel lichten; er ift in atten Siittein
gerecbt = van alle markten thuis, van zessen
unb Stegreif ndbren = van
klaar; ficb born
roof en plundering leven (als roofridder).
Satleilibautn, nt. :bogen, :barii, f.,
:berre, iv. = zadelllboom, -bong; -dak; -dek
(of: schabrak).
fatlelfeft, 1. = zadelvast (eig. en fig.). Sat:,
telnurt, m. = buikriem.
:fiffett, 1. = zadelli•
Satlefilianttner,
kamer; -kussen.
Satleffnettt, nt. = palfrenier. Satleffnapf,
= zadelknop. fatlein, fcblv. (b.) = zadelen;
op alias voorbefcb bin auf alter gefattett
reid; fitt f. = zich gereed maken. Seal
tiferb, = zadelpaard (waarop de voerman zit).
:taff*, iv.; =
zadeljplaats (waar de paarden gezadeld worden); -tasch; -tuig.
Satrbeit, — - zatheid, verzadigdheid.
fiitligen, fcblv. (b.) = verzadigen; (ben tunget) stillen; (f eine FReugier) voldoen, bevredigen; eine gefattigte kiften5=een weltevreden
bestaan. Sittligung, iv. — = verzadiging.
— = zadelmaker. Cattier:
Sniffer, tn.
meester zadelmaker, zadelnteifter, nt.
= zadelmamakersbaas. Satt'lertuare,
kerswerk.
voldoende, genoeg].
[fatt'fam
Saturei', iv. — = boonekruid.
Saturn', tn. = Saturnus. Saturnalien,
=
saturnalien (Oudrom. volksfeest).
Salim tn. —n, --n = satyr: boschgod.
Sal, nt. —0, ati4e = zet, sprong, teug; bezinksel, grondsop; (bij drukkers) 't zetten,
zetsel; inzet; (in de wisk.) stelling; vaststelling, bepaling (van loon, tarief e. d.); stel
(gewichten, dobbelsteenen e. d.); zin, volzin;
(muz.) compositie, phrase; [wet, instelling].
= zinbouw.
Salrbau, nt, :bitbung,
Satflebre, iv. = leer van den zin, syntax.
Sati3ung, iv. —, —en = statuut, verordening, bepaling, reglement, wet, voorschrift,
instelling, inzetting.
bij sprongen,

Zattaeitionantin.

met horten en stooten; zin voor zin, stelling
no, stelling. CatneiMen, 1. = zin-, leesteeken.
I. San, iv. = Save, Sau (riv.).
Sauen zeug, zwijn;
Sdue
Sau,
inktvlak, fout, [aas (op kaarten)].
fauller (vooral Zuidd.) net, aardig, flunk,
kna,p, proper, zindelijk, ordelijk, behoorlijk;
(iron.) ein fauberer Sett = een mooie, een
een
lieve jongen; eine faubere Oefcbicbte
leelijke historie. Caullerfeit, te. = netheld enz. fiin'bertict) = net, netjes, zorgvuldig, voorzichtig. fiittibern, fcbiv. (b.) =
zuiveren, schoonmaken; bie Stube f. = de
kamer doen. Sattiberutm, in. —, —en =
zuivering, reiniging.
= tuinboon, groote boon.
Zau'Dotpte,
—, —n = saus.
Sau'ce (spr.: zoosse),
—n =
Saucie're (spr.: zoos -pre),
sauskom. SancWiten (spr.: soossies ..), f.
— = saucijsje.
faieer zuur, onvriendelijk, zwaar, moeilijk,
vermoeiend; faure Cullen = augurken (komkommers) in 't zuur; (ante Viene(n) = een
zuur gezicht; ein faure Oeficbt macben = een
zuur gezicht zetten; bad wirb mit = dat
valt me zwaar; er fd13t fich f. iverben = hij
geeft zich veel moeite; ba& fonunt ibm (ibn)
f. an = dat is hem heel onaangenaam, lijkt
hem heel zwaar; ein Wuffat foftet itjn bier
fauern Scblvei13 = een opstel is voor hem
een heel zwaar work. San'erantPfer, nt.
zuring. Satt'erbraten, nt. = zuur gebraden
vleesch. Saiverbrunnen, tn. = bron met
zuurachtig water. Sau'erboru, m. = zuurdoorn, berberis.
Sauerei', to. —, —en = zwijnerij, vuilheid.
Sau'erlifirfrPe, iv. ; :flee, m. = zure kers; z.
klaver.
= zuurkool. fiiu'ertie0
7.san'erfraut,
zuurachtig, zurig. Sthrerting, —(e)&, —e =
zuur mineraalwater, zure wijn, zuring.
= zure melk, karnemelk.
entitle"),
fcbiv. (tj.) = zuren, zuur maken (met zuurdeeg,
gist); oxydeeren. fareerfiif; = zuurzoet.
=tan, tn. = zuurlistof; -deeg
Satt'erlIftoff,
(of -deesem).
au'ertoPf, = zuurmuil, brompot, zuurkijker. fau'ertiitIfife = zuurmuilig, knorrig,
brommerig. SiiiVerung, iv. —, —en = oxydatie, oxydeering. Sau'ertuaffer, f. = zuur
mineraalwater.
Saulana, m. = jacht op 't wilde zwijn; perk
voor wilde zwijnen. Saulattger, m. — =--hond op de zwijnejacht afgericht.
Caurc., Saufbruber, m. = zuiplap, drinkebroer, nathals. faulen, ft. (b.) (be faufft,
zuipen,
er fiiuft; foff;
faufe! gefoffen)
— = zuiper, drindrinken. Sititifer, m.
—, —en = zuiker, dronkaard. Sauferei',
perij. CS'aufnetag, f.= drinkgelag, zuippartij.
=-= min. Sau'nebeutel,
Shun'amme,
dotje. Zawgeferfet, = speenvarken.
aeflafe4e, iv. zuigflesch. fau'nen, ft. (tj.)
(bu faugft; fog [faugte]; fbge; fauge! gefogen
[gefaugt]) = zuigen; in fic0 1. = inzuigen.
fiius nen, fcbiv. (b.) = zoogen. Causger, nt.
— = zuiger (zuigend persoon of dier,
zuigsnuit, pompzuiger, uitzuiger enz.). Zan':
e'er, m. — = zoogdier. iv.
—, —nen = zoogende vrouw of zoogend dier,
min, voedster.
Sau'neilriittre, iv.; :riiffel, in.; *walnut,
zuiglibuis, -snuit; -spons.
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Satt'getier, 1. = zoogdier. s-au•gehierf, =
zuigpomp.
—e zuigein.
ling. S etun'tin0 beluattranftatt, :beim,
f. = bewaarplaats of tehuis voor zuigelingen,
crèche.
Zatti nforfe, iv.: bie S. tauten zwijnetaal
uitslaan. San'nfiticf, f. = bijzonder geluk.
fau'grob = beestachtig lomp. Zattliieb, =
stomp (tegen den bulk). San'birt, m. =
zwijnehoeder. Sau'inet, m. = zwijnegel,
smeerpoes. faiript = zwijnerig, vuil, smerig.
Saifiagb, = jacht op 't wilde zwijn.
Sauleri,^ = zwijnekerel, zwijnjak. Sau':
Men, m. - varkenskot.
Saul, nt. = Saul.
zwijnepoel.
Saulaite,
SautIten, f. = zuiltje, pilaartje.
Saute, iv. —, --it = zuil, pilaar, kolom,
pijler, post, steun.
Saulebett, T. = zwijneleven.
faulenartig zuil-, kolomvormig. Sawlett,
ban, nt. = zuilenrij, -gang, kolonnade. fan':
fenfiirtnig = zuil-, kolomvormig.
fufb m. = voet(stuk) van een zuil. Saulen:
Orate = kolonnade, portiek. Sattlenbeitiger,
ht. = zuilen-, pilaarheilige, styliet. Siitrten.:
fnanf, Attopf, nt. = kapiteel.
iv. = zuilenorde (in de bouwk.).
Siin'tenOlatte, = zuilplint, abacus. Saw:
tenreibe, iv. = zuilenrij. SiiUlen-frijaft, tn. =
zuilschacht. in. = steen voor
zuilen, bazalt. Shulenftettuna, to. = schikking, plaatsing van de zuilen. Siitefettftubf,
= zuilstoel, voetstuk.
tv., :Wert, f. = zuilenljafstand;
-werk (of: kolonnade).
Sawn, nt. —(eA eaume = zoom, rand.
Satentanett, m. = zwijnemaag.
Gattm'baunt, nt. = randboom. fainnett, fcbiv.
zoomen, boorden; (fig.) als met een
(b.)
rand omgeven, bekleeden; [(een ezel) een
pakzadel opleggen, met lastdieren vervoeren];
zuimen, dralen, aarzelen, talmen, weifelen;
[verzuimen].
= zwijnjak.
Sau'inettfek
— = draler, treuzelaar;
Siittinter, tit.
[lastdier , lastdierdrij very.
= pakezel.
Zaunt'efei,
fattintig = langzaam, aarzelend, nalatig.
— fe = verzuim,
(ook f.)
getalm, geaarzel.
Saunt'llPferb, zrok 1. = lastpaard.
= pakzadel.
fattef,
(u. f.) = nalatigheid, geaarzel.]
[Sauntial,
faunt'fetig = nalatig, talmend, traag.
Sauntlier, f. = lastdier.
Zan:mutter, iv. zeug, moederzwijn. Saw:
Heft, f. = zwijnekot, vuil nest. Saultlifet,
tn. = smeerpoets, vuilik.
—, --it = zuurheid, zurigheid,
Siiu're,
wrangheid, zuur. Siitt'rebilbuttn, = zuurvorming. SaureautfettAeit, iv. = komkommertijd. filu'refiattin = zuurhoudend. San':
rune, zie Shuerung.
m. = gesuis, 't suizen, geloei; gejoel,
getier; in S. unb OratO fawn= een vroolijk,
jolig, los Leven leiden. C.0
c=ctit'febratt, tn. =
drittkop. Sattiefaut, in. sisklank, ruischtoon. fattifetn, fcbiv. (b.) = zacht suizen,
suizelen, ruischen. faujen, fcbiv. (b.) = suizen, gieren, stuiven; e fauft mit in ben Zbrert =
ik heb gesuis in de ooren. Saltier, ht.
jonge most, gistende jonge wijn. San':

= gierende wind; driftkop, onbefeinittb,
suisde vent.
SattiPierb nt. = (jachtw.) zwijnspriet. Zan':
treiber, m. = zwijnehoeder. Saulvirtfcbaft,
iv. = smerige, vuile boel. fan'to041: mir ift
f. = ik voel me heel lekker.
= savanna (met struik--,
Caban'tte,
gewas bedekte grasvlakte in Amerika).
SabOtiari be, --n, = Savoyaard. can::
bo'nen, f. = Savoye. faboVfc4 = Savoysch.
fa3erbotat i, zie facerbotat.
Zbir're, ht. —n, --n = sbirre : (It.) politieagent, speurhond (v. d. politie).
= fall* treite.
f.
sc. = scilicet: niintficb.
= tooneel; scene; in Sc.
—,
Zce'ne,
feten = in scene brengen, insceneeren, voor
-,
opvoering gereed maken. Scenerie',
scenerie: tooneeltoestel. fce'niftli =
—(e)it
scenisch: tooneelmatig.
= scepter, schepter, hoerZcOrter, f.
schersstaf.
—
= sjabbes: Sabbath.
be,
Sr4abi
= schaafijzer, schrapper;
iu.
mot, keldermot; schurft.
adyrbeileiten, T.; r.nteffer, 1. = schaaf!jijzer;
-mes.
schrappen, schrapen,
frija'ben, fcblv. (b.)
unb fcbinben
krabben, (Wife) raspen;
fcb. nub fcbarren = bid elkaar schrapen; ficb
fcb. = zich scheuken, schurken. Se4aiber, m.
— = schrapper, leerlooier.
—(eA —e = leelijke poets,
ScOa'berttacf,
streek, kwajongensstreek; einem einen S.
floieten, tun = iem. een poets bakken; er bat
mir bum S. getan = om mij to plagen.
= (Rod, $erfon) kaal, sjofel,
schunnig; onbehouwen, min; gierig, schraperig, kaal.
Sttetbitnte, iv. --n = vorm, model, patroon,
mal; nacb bet S. arbeiten = naar de sleur.
fc4abto'nentitilf;ig = sleurig, werktuiglijk,
naar 't oude gangetje.
—n = schabrak, zadelkleed.
Sriotbracle,
— = scbrapsel.
Srfiablei, f.
SCOaC4, f. —(e) = schaak, schaakspel; S.
bieten = sch. aanzeggen; bey Ri3nig ftebt im
a = staat schaak; einen int od. in S. batten =
in de klem, in toot houden; S. bent Abnig =
de koning (schaak). Sci)ar4'brett, 1. = schaakbord.
gesjacher, knoeihandel.
Salfier, tn.
— = stumper, stakker;
Zotjalter, m.
[schelm, roover, misdadiger].
Cr4atteret, iv. —, —en = gesjacher, knoei— = sjacheraar.
handel. Sr4a'iterer, m.
Scijii'Merfreit3, f. = galg; gaffelkruis.
frOa'itern, fcbiv. (b.) = sjacheren, knoeien (in
den handel), kleinhandel drijven.
S'r4acirfetb, f. = veld (op 't schaakbord).
SMait'figur, iv. = schaakstuk. fitattntatt'
schaakmat; uitgeput, af, weerloos, verloren.
Scijartyfpief, T. =schaakspel. Sitar4J4iefer,
tn. = schaakspeler, schaker.
—e u. Scbdcbte = schacht,
SeftarOt, m.
mijnput, uitgraving.
Zract i tei, iv. —, —n = doos; atte S. = oude
tante, oud wijf. Scbaltitelefiett, f. — =
doosje. Sttaitleffeige, iv. = matjesvijg.
SMarfrtetbalm, nt. = paardestaart (een
plant). fibattletn, fcbiv. (b.) = in een doos
doen, pakken.
fttatVten, fcbro. (b.) = uitgraven (een put).
30*
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fc4iicOlett, fcbiv. (n.) = slachten (volgens
Joodschen ritus). Sckiirlyter, in. — =
(gediplomeerd Joodsch) slachter.
= zet (in 't schaakspel);
ar4 131to,
krijgslist.
— =-- huwelijksmakelaar.
el) atveljett, nt.
Stta'be(n), m. ScbCiben = schade, nadeel,
beschadiging; offener S. = open wonde;
innerer S. = inwendige beschadiging, wand,
kwetsuur; S. nebtnen = schade lijden; S.
erteiben = nadeel, verlies lijden; 3u S.
foramen = gewond worden, verkeerd uitloopen; ivirb fein C. nicbt rein = hij zal
er geen nadeel bij hebben; baratt ift ibm airs
grof3er S. erivacbfen = een groot nadeel voor
hem ontstaan; ba,?, ,auk bat ntebrere ScbCiben
ertitten = is op verscheiden plaatsen beschadigd, heeft erg geleden; Scbiibeit in ber 3e.r=
ivattung = gebreken in 't bestuur; ben S.
auneffern = 't gebrek herstellen; burcb S.
ivirb man Rug = door schade en schande
wordt men wijs; tint ben S. oat, braucbt fiir
- OU nicbt au forgen = wie de schade
ben S
heeft, heeft ook de schande; fort ntit e.! =
weg er mee!
fclia'be = jammer; fcb. mu ibn = jammer voor
hem; &tau ift er mir au fcb. daarvoor acht
ik hem te goed; fcb. brauf, fcb. auf ben =
dat, hij kan me niets schelen.
m.
= schedel, kop.
ar4ii'betlitiotyer, m.; :bruck nt.; zietire, iv. =
schedelliboor; -breuk; -leer.
Sitaibelftatte, Golgotha, Lijdensberg.
ftta'bett, icbin. (4.) einem = schaden, benadeelen, nadeel toebrengen, kwaad doen; balj
fcbabet niobt = dat hindert niets; bc0 ivirb
feinent Nufe fcb. = dat zal zijn goeden naam
schade doen. Sita ibenerfail, m. = schadevergoeding. [Zita'bettfeuer, = brand.]
Zitallettfreube, iv. = leedvermaak. fdja'ben:
trot) = blij over 't leed van een ander, nijdig.
fltatl'aft = beschadigd, bedorven, gebrekkig, geschonden, (bon Biibnen) slecht, aangestoken. -3Mabliaftinfrit,
— = slechtheid;
slechte, gebrekkige toestand. fcbiv.
(b.) einen = nadeel toebrengen, benadeelen;
einen an ber &ire 1(4. = iem. in zijn eer te
=benadeeling,
kart doen. Stfia'biguna,
verongelijking. = schadelijk, nadeelig, verderfelijk, verkeerd; ber ecin ift
bir fcb. = is nadeelig, verkeerd voor je; fo
etiv. ift ber Oefunbbeit
= is slecht voor
de gezondheid.
iv. — = schadelijkheid, nadeeligheid. Sctiablitta,
—e = schadelijk insect, dier, wezen.
lob = schadeloos; einen fur etiv. ¶c4. batten =
iem. voor iets schadeloos stellen, iem. iets
vergoeden. Sruth itoamituitg, iv. = schadeloosstelling, vergoeding.
Sttaf, f. —(eA —e = schaap; onnoozel mensch;
gebutbige Scbafe geben bide in e i nen Statt=
er gaan veel makke schapen in den hok;
fromnte?, Scb. = mak schaap. Sitarbinf,
— = schaapje;
ram. Sitartrytt, 1.
schapewolkje; er bat rein Zroctnen =
hij heeft zijn schaapjes op 't droge; er bat
rein Scb. gercboren = hij heeft zijn voordeel
er mee gedaan. SMarbrett, = schapemest; (stud.) onzin. Sit af ?finger, in. =
schapemest.
Caha'f er, nt. — = schaapherder, [scheper];
herder (in de idylle); bun Scb. bie knife ab,
faufen = iets duur betalen. Zitafere,

—, —en
schaapskooi; herdersfeest, herdersdicht.
Sita'ferligebirtit, t., :tputb, in.; .4-Atte, iv. =
herderslldicht; -hond; -hut.
SMiiiferlIfnatn, in.; :HO, t., =Pfelfe, iv.
herdersIlknaap; -lied ; -fluit.
f.; :ftat), nt. = herdersilspel
(of pastorale) ; -staf.
= herdersuurtje, uurtje
af c4iiiferftuttbe,
voor verliefden.
—e = bak, nap, schep; schap,
Sitaff,
bakje, napje.]
—
kast. [Siiiarfet, f.
schapevel, -yacht.
SMarfelt,
I. 4411r-felt, fcbiv. (b.) = doen, werken, bezig
zijn; brengen, bezorgen, schaffen, verschaffen;
(>iiffe) verschaffen; (Nat) schaffen; id) babe
nicb0 mit thin 5u fcb. = ik heb niets met hem
te maken; bamit babe icb nicbth au fcb. = dat
gaat mij niets aan; er macbt mir biet6u fcb. =
bezorgt me veel moeite, veel last; etiv. an
ert unb State fcb. = zorgen, dat iets ter
bestemder plaatse komt; fcb. Ste mir ibn att.?,
bent ,auf e, auk ben Wugen = maak dat hij
mijn huis uit, uit mijn oogen komt; ficb etiv.
bout ,atfe fcb. = zich van iets ontdoen, afmaken; einen ctiO bent Qegc, auk ber Lett
fcb. = uit den weg ruimen; bie Wrbeit Witt
gar nicbt fcb. = wil met vlotten.
fritaffen, ft. (b . ) (ici fcbaffe fditl f; fc0ilfe,
fc4affe! gefcbaffen) = scheppen, tot stand
brengen.
SMattet0 braug, ; :tuft, iv. = scheppingsildrang; -lust.
— = schaffer, be-, verzorger,
Zrtaffer nt.
huisbestuurder.
— = kuiper.
Zitaffi ter, in.
Sttaff'ner, m. — = kondukteur (bij 't
spoor); [huisbestuurder, econoom]. Sitaff:
nerd', in. -. —en = woning, ambt van den
econoom. ScOafriterin, iv. —, --nen = huishoudster, bestuurster.
duizendblad. artaftierbe,
cf) ar n art) e, iv.
= schaapiv. kudde schapen. C-ttaftiirt,
droge hoest.
herder. Sitartmfteit, nt.
= herdersjongen.
SMatifner4t,
tebcr, = schapeleer; er reitt auk ivie Scb. =-hij gaat op den loop. fitartebern schaapleeren. S-4iCificitt, = schaapken, schaapje.
als een schaap, schaapachtig.
fitartitafm
SrOcif i ntift, nt. = schapenmest; (stud.) onzin.
—e = schavot.
Sttafott', f.
Sc4ataPet3, in. = pels van schapevacht; ein
Uotf he Scb. = een wolf in een schapevacht.
Crilafilfe4ere,
=fitcrer, nt.; =frOur, to. =
schape 11 schaar ; -scheerder ; -schelen.
schapegezicht: dom, onSttaWneficbt,
noozel gez. SitaWftelb, f. = schapevacht;
ern tBotf in ecbafUteibern = een wolf in een
schapevacht. Cot)aWfoOf, = schapekop;
domoor, domkop. SitaNittafe, iv. = schapeneus; leelijke domkop; een appelsoort. Zitar:
ftalt, in. = schaapskooi, schapestal.
Rant, nt. = stapel, voorraad schapen.
Sc4aft,
--(e), Scbafte = schacht (van een
lans, hellebaard, zuil, laars, veer); lade (van
een geweer); stengel (van planten); stam
(van boomen). fttaftett, fcbin. (4.) = (een
geweer) monteeren, van een lade voorzien;
(laarzen) schachten.
Sitatiltueibe, tv.; :tootle, ia.; :putt, tn.;
:Aiir4ter, = schapellweide, -wol; -teelt;
-fokker.
—(b),
= shah, sjach.
Cite),

Zrbaral.
Sitalat, nt. —(eA
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jakhals.
e
= schakel, schaim, ring,
Crijale, tv. - ,
draad.
= grappemaker, guit,
nt.
schalk. Zriyaferel', tu. --, —en ----- scherts,
gekheid, guitenstukje.
(.)=
schertsen, stoeien, gekheid maken, mallen.
for)at = (van dranken) verschaald, flauw; laf;
laf, flauw; sin Wier Ropf
onnoozele
- -e u.
sjaal.
[kop.
cti at, in.
= schaaltje, schoteltje.
1.
Sebale, w. —n schaal, schotel, kom,
nap, beker; (van vruchten, worst e. d.) schil;
(van noten) grftne 0c0.
=bolster; tjarte ScO. =
c
dop; (van eieren) dop, schil, bast; (van oesters)
schelp; (van kreeften) schaal; (om te wegen)
schaal; fate
= koude schotel, koude
wijn- of biersoep; (jag ) hoef; bie (ittere
bet Zing = de oppervlakte, de buitenkant
der dingen; bie Sc4ctfen einen 3ovne?, = de
fiolen van zijn toorn. fitiVten, fcOlv. (1).) =-(boomers, appelen) schillen; (eieren) pellen,
schillen; (noten) (ont)bolsteren; (gerst) pellen;
bie ( ■ctut foOtift fitt = schilfert af; einen ftt.
iem. van zijn geld berooven; ficb au?, Feiner
Ateibung fcb. = zich ontkleeden; tuie att?, bent
i gefct)aft = om door een ringetje te halen,
of hij uit een doosje komt.
schelp.
SefyrtentlefAufe, f.
- = lafheid, flauwheid, opperSrOat'Oeit,
vlakkigheid, verschaaldheid.
m. = hengst.
frOctlig = met een schil, met een schaal,
met een bolster, sehaal..., schelp...
aralf,
—(e)b, —e = schalk, guit, schelm;
,
[laaghartig mensch, schurk, valschaard];
(gewest.) stomme knecht; ber Sch. Fitt ihnt
ritttin0 int t1acten = hij is een leeperd; er
tueCett ben Oarg unb bOi:ift ben ScO. = hij
verliest wel zijn haren, maar niet zijn streken.
filyttfliaft = schalksch, guitig. Zitatit'Oat:
tinfeit, tv. — = schalkschheid, guitigheid,
shmheid, poets. Sdp:TINif-rettnb, in. = valsch
vriend. a-cicaftvfitcrOt,
c
m. =-- ontrouwe knecht.
ScriatWitarr, m. = grappenmaker, nar.
= die zich doof houdt, die
SitaM'otg,
=
Oost-Indisch doof is. ScOM'f-treiC
guitestreek, grap.
ti) aft, nt. —(e)?,, —e = geluid; palm (van
klokken); geschal (van bazuin, trompet); geluid (van schoten, van den Bonder); klank
roep; ein [serer
(van woorden);
een hello klank, een nietsbeteekenend woord.
s- air e den,
= klankbekken. fr4atiten,
fcricatte u. ittoff,
fit Iv. V. ft. (h.) (e?, fdjaftt;
fcbattete fchiiffe; fctiatte! gefc0atit) = klinken,
galmen, weergalmen , schallen ; ein fMattenbe
Oiefiicf)ter = een schaterend gelach, schaterlach; fchattenber Oeifatt=daverende toejuiching.
Sr/prat) urn, f. = galmtrechter (van een
trompet). Sitalt i (t)eige, = geluidsleer.
SitafflOort), f. = klank-, galmgat. titer:
itarOatimenb klanknabootsend.Sitairroig,
f. = spreekbuis. Scrialttuelie, to. = geluidsgolf.
ttatuteti , Iv. —, —en = schalmei, herdersfluit.
— n = sjalotte, kleine ui.
Scipatorte, iv.
frinitlen, fttly . (b.) = macht hebben; tuft etm.
= met iets (naar believen) handelen;
fd). unb Wettest = zijn gang gaan, als heer
en meester handelen, taf3 ihn fch. = laat hem
begaan.
loket, s,ohuifje,
ScijaCter, in.
; roeispaan
raampje ,

Sitallerffettiter, 1.; :Offitung, ht. = loketilraampje, -opening.
Zttatlier, f. = schaaldier.
:tag, nt.
Sri-J(1W jaw, 1. ; :mount,
schrikkenjaar, -maand ; -dag.
Cdja fling, Iv. —, —en = 't schillen, pellen,
doppen, bolsteren.
--n = sloep.
Srijatuplie, to.
= schaamte, schande; schaamdeel.
Sit ant,
—n = signaal van overScOama ibc,
gave;
Wien, felitagett = bijdraaien, den
aftocht blazon.
cijant'bug,
schaambeen.
SrOm'beitt,
= lies.
fd)iii nten firk fcbm. (b.) = zich schamen; ficb
bet einem fc0. = zich voor iem. sch.; ficb file
einen fcb.= zich voor (d. wegens iem.) sch.;
fidj einen (:tobe od. fiber eine Z--acOe fcb.
zich over iets sch.; icf-) fcOme tnici 3u robe =
ik schaam me dood.
Zdjant'clefiiig, = gevoel van schaamte,
schaamtegevoel. frOantliaft = schaamachtig,
beschaamd, zedig, verlegen, bedeesd, eerbaar.
ScO guttlyfftigfeit, to. — = eerbaarheid, zedigheid, bedeesdheid. [C14)4'11'141 = bedeesd,
= schaambeen.
verlegen]. Srliattefttortiett,
fr4aint io ,"2. = schaamteloos, onbeschaamd,
— en =
driest , brutaal. Scrytmitojinfeit,
schaamteloosheid enz. frOctitt irot = rood van
doen blozen;
schaamte; fcb. macben
iverben = blozen. Se4aut friite, iv. = blos van
schaamte, schaamteblos, schaamrood.
SrOntvaltar, m. = gruwelaltaar. frimtV=
bar = schandelijk, onteerend, schendend.
m.;
Cdjanb'Ilbitb, f.; :brief, m.;
iv. = schendlibeeld, -brief; -brok; schandpaal.
adytit'be, tu. — = schande, smaad, oneer;
beschadiging, verminking; einem
ntacben
schande aandoen; Sdjanben bather = om
de schande (te vermijden); au Scbanben(001.-:
fcbanben) geben = bederven, vervallen, to
niet gaan; ficb au ScOanben taufen = zich
ziek, dood loopen; -6tt ecbanbett macben
vernielen, bederven; eine ,offnung
Scban,
ben madjett = verijdelen; ein $ferb 3u Sttan,
ben reiten = een paard (half)dood rijden;
%mut ift fettle ScO. = armoede is geen schande;
S)offnung td9t nicf)t 3it
cOanbert tuerben =
hoop bedriegt niet.
fd)iv. (f).) = schenden, ontheiligen,
schandvlekken, onteeren, beschadigen, verminken; %mut fc0iinbet nicOt = armoede is
geen schande. m. — = schender, onteerder, ontwijder.
SitanWriebirl#, = schendgedicht. SMatoi:
gab, f. = schandegeld; schandprijs, spotprijs. Sc4anb'nentalbe, f. = schandelijke
schilderij. Scijanb'nefitictite, =schandaalgeschiedenis. Zdjanb'nefelle, tn. = schendschandklok (die
brok. Sr*rub'gtimie,
geluid worst, als iem. aan den schandpaal
schandkoop (d. i.
staat). ScOnblauf, m.
een schandelijke koop en een koop tegen
schandelijk
spotprijs). Srijanbletien,
Leven.
schandelijk, onteerend,
schandalig, erg, verschrikkelijk.
artwfutv
fieb, f.; :ntat, f.
schandillied, -merk
c
(of: -teeken).
C.Srtanniirtut, f. = schendtong. rijanWitnitte,
= schimpnaam.

Sttato'llPfa01,
iv.; :. tat, tv.

Sitanb'titet,

(od.

lu.); =frbrift,

schandlIpaal; -schrift; -daad.
= schimptitel, smadehjke ti tel.
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Zitan'ttuttn, -, ---en = schending, onteering , ontwijding , beschimping , lasterin g ,
verkrachting, verminking, schennis.
= schandelijke, eerlooze
ZManbi ttieiti,
vrouw. Scliattb'pinge, schendtong.
SrOanblvorte, 13f. = schandelijke woorden.
Sitauf, m. —(e) = drankverkoop, herberg.
ZManfi gerecttinfeit, iv. = vergunning(sherbergier.
recht). SMantluirt, m.
schanswerk, -arbeid.
ZrOam'arbeit,
Zifiam'arbeiter, nt. = schanswerker, -graver. Zrban i3e, iv. —, schans, redoute,
aarden wal; schans (op schepen); [kans];
fein 2eben in bie SM. fMfagen = op 't spel
zetten, in de waagschaal stellen. fr4atti3en,
schanswerk verrichten; hard
1M1v. (tj.)
werken, blokken. Zetian'3er, in.
=
schansgTaver; blokker.
=
ZcbanAi llgriiber, m.; 4orb, in.;
schansljgraver, -korf; -paal (palissade).
Sc4anDue4r, iv. = afsluiting door een schans.
ZrOanaluerf, f. = schanswerk, verschansing.
Sr# aim'Aeug, f. = schansgraversgereedschap.
— = krans (een hoofdverZitalYpet, f.
siering voor meisjes).
Zitar, iv. —, —en = schaar, troep, bende,
hoop.
= charade: lettergrepenZMara'be, ie. —,
raadsel.
= heerendienst,
Cr4ar'arbeit,
1Miv. (lj.) = snijden, klein
frOar'beu,
snijden (kool e. d.).
ZcOaribort, —(e)d = scheurbuik, scorbuut.
frOa'rett, fMtv. (tj.) = scharen, vereenigen,
ordenen, schikken.
Zita'ren, V. = scheren (klippen aan de
Zweedsche en Finsche kust).
fr4a'renivelfe = in scharen, troepen, benden.
friiarf (f4irfer) scherp (Uinfef, 43atronen,
gffig); 1Marf6 WeivOr = getrokken geweer;
ftfi. laben, fMidett = met scherp laden, schieten;
fM. befMlagen = (op) scherp zetten; einen fM.
maMen = iem. oplettend, waakzaam, wantrouwend maken; [fMarfe grape = pijnbank],
fie famen fM. aneinanber = zij vielen elkaar
scherp aan; falyrett = zeer snel rijden,
er over heen vliegen; affau fM. inaMt fMartig =
al te scherp snijdt niet ; friif) fcfi. f riifj ftuinpf =
vroeg rijp, vroeg rot;
auf einen fjaben =
't erg op iem. gemunt hebben. Zafisarf, f.
--e = scherpe kant, 't scherp. ZrOarf:
Wirt, = scherpe blik ; scherpziendheid,
scherpzinnigheid. fMarrblidenb = scherpziend, scherpzinnig. Zitarle, —n =
scherp, draad, snede (van een mes e. d.);
scherpte (van omtrekken); scherpheid, wrangheid (van vochten); scherpheid, gestrengheid (van wetten e. d.); scherp, scherpe kant,
scherpte, scherpzinnigheid, juistheid. frijarr:
scherphoekig. fr4iirfen, 14u. )f).) =
Mfg
scherpen, slijpen, wetten; (bie Senfe) haren,
wetten; (einen
billen; (ein Verb)
op scherp zetten; (bie tuft) scherpen, opwekken; einem bc0 Weiviffen 14 = iems. geweten doen spreken. fdyargetaben = met
scherp geladen. fit arrfantig, = met scherpe
kanten. Zebarfmar4er, tn. — = die
anderen oplettend, wantrouwend maakt.
ZrOarrrennett, f. = tournooi met scherpe
wapens. 2-Marr y-titter, = scherprechter,
beul. CcbarfrirOteramt, 1. = scherprechters-,
beulsambt. Zitafricbterei', ie. - , --en =
woning of anibt van den ben'. Zdjarffrbief#It,

(itijatten.

f. = scherpschieten, wedstrijd in 't sch.
Z-Marrfefinfi, nt. = schot met scherp. Zitarfi:
fCitie, = scherpschutter. ZrOarrficbt,
iv. = scherpziendheid. frijarfficttia = scherpziend; scherpzinnig, schrander. Ze4arrit4,
tiateit, ie. — = scherpziendheid; scherpzinnigheid,fijn onderscheidingsvermogen.ZrOarr:
jinn, m. = scherpzinnigheid, schranderheid.
ferjarrfittnia, = scherpzinnig, schrander.

ZrOartfinnicifeit,

zie cbarffinn.
- = scherping. fitarrtuinitig =

scherphoekig.
Sitar'fack = scharlaken, vuurrood;
(ook f.) scharlakenkoorts, roodvonk. fcriar':
laitartia = roodachtig. fr4arlaMen scharlaken , scharlakensch.
1. =scharlakenliZdjarlaMilfartie, m.;
kleur; -koorts (of roodvonk).
gierstuitslag, -koorts,
Zrbarlariyiriefet, f.
roode gierst. ZotartarWraut, f. = scharlei.
scharlakenrood.
fttari tarf)rot
—e = charlatan,
Scbartatan',
kwakzalver.
ZcOartei', m. = scharlei, muskadelsalie.
[frijarien3en, fcbte. (lj.), mit ben 2tugen = heen
en weer dwalen.]
frOarmants, = charmant. fttarittie'ren, fMtv.
= charmeeren: betooveren, verrukken.
— = schermutseling.
Srijarittlit'3et, f.
fcbarmiit'3e(On, fcliarmutlie'ren, 1Mtv.(1).)=
schermutselen. ZitarntiiVier, m.
=
schermutselaar.
II.
CrOartt, zie carreit
--e = schrander, scharZMarnier', f.
niergewricht, hengsel; er ift gan3 au?, bent
= uit zijn gewone doen.
ScOiir'Pe, iv. —, —rt = sjerp.
ScliarPie, zie gOrpie.
= krabber, schrapper;
—,
ZMarire,
schraapsel (nit kookpotten). frOar tren, 14v.
graven; krabben (met de voeten),
(lj.)
wroeten; schrappen, schrapen; elite,VeiMe
bie (rbe ich. =in den grond stoppen; (stud.)
schuifelen (als teeken van misnoegen).
= gekrab, gewroet, geI. Zrbar'rett, 1.
schuifel.
— = vleesch-, broodII. SMar'rett, 1.
stalletje.
= gierigaard, schraper.
Cdjarr'tian^,
Zttarr'fufb zie Araifitf3.
= gereedschapssmid, egSeijarlItittieb,
smid.
SMarle, —, = schaard, schaarde,
kerf; spleet (als in een hazenlip); schietgat;
eliteatinvelyn = een font, een verlies
herstellen of een schande uitwisschen.
—n = oud prul (vooral
Zr0 allele, iv.
van boeken gezegd). SitartelenfAttbter,
koopman in nude boeken.
schtta.r=digpL(rzoiueiloleokwfaMeahrtf.).zow,
frijarlig
[Srijarluarte,
= soldaat van de wacht].
tuiiitter,
Zitartuett'3d, = boer (in 't spel), uiterst
gedienstig mensch, duvelstoejager; onhandige
buiging. titartheit'3eitt, fMie. (1).) = zich door
overgroote hulpvaardigheid aangenaam trackten te maken, druk keen en weer draaien.
[C.Briiarluerf, heerendienst, zwaar werk;
bijwerk. frOarlverfett, fc0te. (1).) = hard
werken, zwoegen].
fitaffen, fMtv. (l).) = wegjagen (van school
bij v.).
Zdjatlett,

schaduw, schlin, her-
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schaduw geven;
senschim; Cad). iverfen
nid)t ein Cad). bon Oefaly = geen schijn of
schaduw van gevaar; ein ben Vii3mut =
een zweem van wrevel; einen, eau. in S4
ftetten = iem., jets in de schaduw stellen;
bon ebb. 'yawn = een zwakke,
einen
gebrekkige voorstelling van jets hebben; im
in de gevangenis zitten; begraven
in ScO. nob ScVitininer = begraven in nacht
en sluimering; bad Weic0 ber ScO. ='t schimmenrijk. frijatitett, fcbo. (0.) = schaduw
geven, beschaduwen; [een schaduw zijn van].
ZrOartenbilb, 1. = schaduwbeeld, silhouet,
schim. Zitatlenfarbe, iv. schaduwkleur,
omber. Setwtitenfiirft, tn. = vorst in 't
=
Schimmenrijk, Pluto. Sitaitengang,
schaduwrijke, donkere laan. Zri)atitentijnig,
=
= schijnkoning. ZrOattentattb,
schimmenrijk. ZrOatlentittt, = licht-endonker, clair-obscur. frtartento = schaduwloos. Scryit i tertreic0, f. = schimmenrijk;
onbeduidend rijk. frtatlenreic0 = schaduwrijk. actartettrifb nt. = schaduwbeeld, silhouet; vluchtige schets. Z-Martenf cite,
= schaduwzijde. Ze4atlenfpiet,
=
schaduwspel, Chineesche schim. SMatiten:
= zonnewijzer. Scliat'tentuett, tu. =
u0r,
schimmenrijk. ScOatitentvert, I . = schaduw.
SMatiten3eiger, m. = zonnewijzer.
fotattie'ren, fdjib. (i).) = scliaduwen, afschaduwen, schakeeren, nuanceeren. Srljattie':
rung, iv. —, —en = schaduwing enz., nuance.
frtiatlig = schaduwrijk, lommerrijk.
Sciwttitle, to. —n = geldkistje, juweelenkistje, cassette; privaatkas. Zetiatutifenget:
ber, 44. = privaat-inkomsten.
nt. —0, St*#e = schat, rijkdom,
schatkist; lief, vrijer, jongen, vrijster, meisje,
schatje; [schatting, belasting]. Sc4alfatut, T. =
schatkist, rekenkamer.
feWfiar = to waardeeren, schatbaar, waardeerbaar; `fyr fdYiOar0 Scbrethen = Uw
hooggeschat schrijven. Sc44411arteit, — =
—=
waarcle, verdienste. Sclieitydytt, f.
schatje, liefje. frOCit'3en, (f).)= schatten,
taxeeren, waardeeren, achten; ic0 jcOdte jein
biter auf 50 ,saOre = ik schat zijn leeftijd
mir Sur W)re
op 50 jaar; ic0 fcbdte
stel er een eer in, reken 't mij tot een eer.
fc4iit'3en0.1vert = achtenswaardig, schatbaar.
— = schatter, taxateur.
Scijiir3er, nt.
Sr4a4'graber, = schatgraver. Sei)atr:
tawnier, iv. = schatkamer, rekenkamer,
thesaurie. Zoljail i tau3ter, nt. = kanselier
van de schatkist (in Eng.). Sitan'taften,
=fiiftrOett, f. = geldkist, cassette. Zito':
= schatmeester, -bewaarder,
wafter,
betaalmeester. Satat3untl,
—, --en =
schatting, aanslag (in de belastingen). Zdjitti:
3ting, —, —en = schatting, waardeering,
taxatie. Zitiit'3unOitmt, nt. = geschatte
waarde.
c0 au, —, —en = tentoonstelling, schouwspel; bezichtiging, schouwing, monstering;
anqtettert = ten toon stellen, uitstir
stallen; bur Liffenttidien S. ftetjeu = openlijk
te kijk staan; eau. ejur S. tragen jets ten
toon spreiden; met jets te kijk, to koop
loopen; [3ur S. tegen = uitstallen; Sur S.
= (rondleiden om te) laten zien; auf
bie S. getyn = uitgaan om een bruid te
= tentoonzoeken]. aMait'atOftellititq,
kijk 1 ustig.
stelling, fman'benicrin

a

Schautelpferb.

—e u. SCiube = strooZttaitti,
wisch, bosje stroo.
—n = lang overkleed,
artjaube,
mantel.
Sitaulnot, 1. = toonbrood. Zitan'tntbe, tv. =
kijkspel. Sc4anibiiipte, ty . = schouwtooneel,
tooneel.
Sitans ber, = huivering, rilling, ijzing,
afschuw; schroom, eerbied, ontzag. fitait'ber:
erregenb, friwu'beriwft = huiveringwekkend, ijzingwekkend, verschrikkelijk. SMau':
berbaftigtelt, = afschuwelijkheid, 't
ijzingwekkende. [fitaus b)e)rig = huiverig,
huiveringwekkend. fcbau'bertir4 = huiveringwekkend, ijzingwekkend]. fr4au'bent, fMtu.
= huiveren, rillen; trillen; fc4 fcbaubere,
inir od. micb fcbaubert = ik huiver, ik ril; un?,
fcbaubert ein 9.1tenicO, ber ons doet een
mensch huiveren, die ...; iAaubernbe Sae =
huiverende of huiveringwekkende stilte; bie
fc0aubernbite Scene = het ijzingwekkendste
tooneel. fr4auberiW (stud.) = fcbauberbaft.
= ijselijk, afschuwelijk, ijzingwekkend.
fr4ati'en, = zien, kijken, [aanschouwen, schouwen, keuren]; trau, fc4au, teem =
zie toe, wien je vertrouwt; er jAaut bertegen,
traurig brein = hij kijkt verlegen, treurig.
Scijau'enbe, 1. = staaleind, omslag.
— = (hevige korte) bui
I.
(regen, hagel, onweer).
— = huivering, rilling,
II. Setwit'er, in.
ijzing, aanval (van koorts, smart e. d.);
ithertief micb ein S. = er ging mij een rilling
door de leden.
= afdak, beschutIII. [Zt4au'er,
ting].
= schouwer; keurIV. [SitaiVer, m.
der; ziener, profeet].
— = sjouwer.
V. Zitan'er, m.
Sitau'ergefithtte, = ijselijke, ijzingwekkende, akelige geschiedenis, orn van te rillen.
fitanierig = ijselijk, akelig, huiveringwekkend ; (van 't weer) buiig, kil.
SrOanerlente, 431. = sjouwers, sjouwerlui.
fitan'erfir4 = [huiverig], akelig, ijselijk.
friwu'ern, frbrii. (f).) = huiveren, rillen; ein
fitauernb0 kentilet = een ijzing- of afschrik1cOctuert = het regent,
wekkend voorbeeld;
hagelt of sneeuwt hevig, 't is erg buiig.
to.;
:tat,
tn. = akelige, ijzinger
flat*,
'
Sitan
wekkende nacht; a. ij. daad.
friwu'erbolt = ijzingwekkend, ijselijk, akelig,
afgrijselij k.
ZrimtVeffen, j. = staatsiemaaltijd.
ZE0aujet, IV. —, = schop (voor zand,
kolen e. d.); schop, schepbord (aan een waterrad); blad (van roeiriem, anker e. d.).
ScOaui tetfOrmig schop-, schepvormig.
Sc4airfetutattn, m. = dood, vriend Hein.
frimujetn, fstiu. (f).) = scheppen, met de
schop bewerken, graven, schoffelen. Zthaui:
fetrab, f. = scheprad. ZcOanifelfttei, m. =
steel van een schop.
Scijani fenfter, f. = (winkel)raam, (uitstal)raam, -kast. Sit att'gericiit, f. = pronkschotel.
= steiger, tribune. Sainte:
SMati i neriift,
j. = schouwhuis (voor lijken). Saban':
zie
cOufeniter.
nt.,
taften,
Zdjans fet, —n = schommel, schop,
wip. arli attlethrett, f. = schommel-, wipplank. fitau l tetn, 4W-1). (f).) = schommelen,
hobbelpaard.
slingeren. Zitaiilettiferb,
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= schommel-, basculeCitattifelOofitir,
= schommeistoel.
politiek. Stbaulelftubt,
=-- schommel-, basculeScbau'relftlftent,
— = schommesysteem. Sitaulter, in.
laar.
Sstan'tuft, iv. = kijklust. fcbauluffig =kijklustig, kijkgraag.
Sitauttt, nt. —(e* Scbautne = schuim; Scb.
nor bem 9Runbe = schuim op den m. (van
woede); au Scb. iverbeit = in rook opgaan,
te niet gaan; Zriiunte finb Scbiiume = droomen zijn bedrog. fcbaunt'artfa = schuimachtig. Zdjaunt'bier, f. = schuimbier. Sttaunti:
= blaasje van schuim.
blafe,
Sitatis meifter, = keurmeester, inspecteur.
frbalfitten, fcbtu. (b.)= schuimen (in alle bet.)
mousseeren. fstau'utenb = schuimend, mousseerend. frbaunenebaren = uit 't zeeschuim
geboren; bie Scbaumgeborene = Afrodite.
Srbauttt'aufb, f.
klatergoud. fitait'mig =
vol schuim.
; =tette, iv. ;
et, tn. =
Zr;c0aulit'llfeite,
schuimilspaan; -ketting; -lepel.
ZrOauittlfeife, iu. ; =Wein, nt. = schuimende
zeep; sch. wijn.
Cd)au'utiitme, iv. = medalje, gedenkmunt,
-penning. ScOu.'04111,
= schouwplaats,
frbau'ria, zie fcbauerig.
[tooneel.
f. = schouwspel, tooneel, tooneelstuk, uitvoering, [ook: schouwburg]. Crbau':
fPietbiMter, nt.
tooneeldichter, dramatisch
dichter. SMau l fplethisttititg,
= tooneelpoezie, -stuk, dramatisch gedicht. Scbau':
fpieter,
= tooneelspeler. fitaiefWelent,
fcbiu. (1).) = (lig.) comediespelen. rivulpiet:
f. = schouwburg. Sitan'fpiettunft,
= tooneelspeelkunst.
arbau'iteffulta, iv. = tentoonstelling, uitstalling, vertoon. Sc4ctirftiirt
= medalje; nitstallingsstuk.
[Scbaule, m. —n, --n = gek, suffert].
Sitinti tifrO, in. = tafel met toonbrooden.
Cratt'turttett,
= gymnastiek-voorstelling.
ite'be, iv. — = afschrapsel, afval (bij de
vlasbraak).
Zrberb,
zie
= cheque, wissel.
—(eA
1. Scbecf,
H. Sited, in. --en, —en; Scpec'te,
—,
=
gevlekt, bout dier (paard, koe). fcbeclia =
gevlekt, bont; et; lacbte ficb fcb. hij lachte
zich een bolt; be, ift alit 3u fd). = to bout,
te gek.
Zr4e'bet, Cr4e1but, iv. —, —n = cedel, ceel.
feet = scheel, loensch, scheel, afgunstig.
Zrbeelitur4t, iv. = afgunst, nijd. fetyet'filtt:
ti = afgunstig, nijdig.
— = schepel; ook: een
Crijeffei,
akkermaat; Fein unter ben ec'0. fteffen =
zijn licht onder de korenmaat zetten. frbef':.
feta, icb tn. (tj .) : bad Otletreibe fcbeffett =-- 't graan
rijkelijk. Ziterfelfaci, nt. = schepelzak.
froefifeiweife = bij 't schepel, bij schepels.
cOeib i rliett, f. — = schijfje, sneetje,
ruitje, honigraat. [fitei s be! = neen! ik denk
er niet aan!j carlytibe,
—n = schijf,
plak, snede, (venster)ruit. frbei'benartig =
schijfvormig. m. = honig in
de raat. Cr4eis tienfr4i0en, f. = schijfschieten. arbeisbenftatth, in. = (schiet)schijf.
fiteis beniveife
bij schijven, schijfjes, sneetjes. Scbei'bentuerfen, j. = 't werpen met
de schijf. Z—,
th ei'bettaeiner, nt.
marketer
(bij 't schijfschieten).

Stbeinberrichaft.

a ttack zie ScOetf.
frOeibibar = scheidbaar, te scheiden.
Zcbeite, iv. --, —n = scheede; scheiding,
grens. Crbei'bebrief,nt. =_-scheidingsoorkonde,
-brief, scheidbrief.
Se rbei'bellunft, lv.; :fiinftter, nt.; :Mule,
=
scheillkunde; -kundige; -lijn (ook : scheidslijn).
scheidsmuur, tusschenSitei'bemaiter,
muur. Sciyi'bentiime, iv. = pasmunt.
ftteli ben, ft. (b.), (id) fcbeibe; fcbieb; fcbiebe;
fcbeibe! gefcbieben) = scheiden, [beslechten];
(i.) = scheiden, heengaan; fir4 f = zich
scheiden, scheiden, uiteengaan; wit finb Re=
fcbiebene 2eute = 't is uit tusschen ons; au?,
feinem tinte f. = zijn ambt vaarwel zeggen,
uit zijn ambt gaan; au?, bem Lichen f.
1.
sterven, overlijden.
friielibenartig, fitei'benfOrntia = scheedevormig.
Zebei'belmitft,
:ftunbe, iv. = punt van
scheiding; uur van sch.
Zc4elibetvanb, = scheidsmuur (eig. en fig.),
tusschenmuur. Sr4ei'betvaffer, f. = sterk
water, salpeterzuur. Scijeli beitien, at. kruisweg, twee- of viersprong, scheiweg; am S.
iteben = van twee een moeten kiezen. ZrOeib',
Ling, M.
akkergrens. Sttetbuttg,
iv. —, —en = scheiding. SeberbuntOarunb,
= reden, grond voor echtscheiding.
bungafage, iv. = aanvraag tot echtscheiding; bie S. eittreliben
echtscheiding aanvragen.
= sheik, sjeik (Arab.
Zrbeit,
opperhoofd).
Zeijein, --e = schijn; schijnsel, licht,
glans; bewijs, biljet, briefje, muntbiljet, papieren geld; tide ein S. einbergeben = als een
schim rondloopen; (in kalenders) newer, atter,
boiler S. = nieuwe, oude, voile maan; fide
ben S. geben zich 't voorkomen geven;
Stun S. = voor den schijn; bem S. nacb =
schijnbaar; um ber Sadie einen S. au geben =
om de zaak nog een glimp, een schijntje to
geven; er beftebt auf feinen S. = hij staat
op zijn vermeend recht; bie Sieben aeigen
better febr biete Scbeine = de wijnstok vertoont dit jaar veel bloesems.
cljeitt'aunriff, nt. = schijnaanval. frOein',
bar = schijnbaar, [duidelijk, zichtbaar, waarschijnlijk]. Crijein'bartelt, in. — = schijnbaarheid.
Scbeinlbeluequng, iv.; =WO, f.; 4-rift,
=
schijnHbeweging, -beeld; -christen.
CrOein`bing, f. = hersenschimmig ding.
= schijnhuwelijk.
Srbeitt'ebe,
frbeilten, ft. (id) fcbeine; fcbien; fcbiene;
fcbeine! gefcbienen) = schijnen, lichten, schitteren; [er hill nit* fcb. baf3 er midi bertreibt =
hij wil 't voorkomen niet hebben, dat ...;
in schijn zijn] ; ber turfcbtag fcbeint nth =
lijkt me.
Srbein'llfreube,
=frennb,
=friebe, nt. =
schijnlIvreugde;
-vrede.
febein'fromm = schijnvroom, -heilig.
Sri) ein' II frii nnitintrit,
,-tletelg,
: nefedit,
fainfeit, iv. = schijnilvroomheid, -gevecht;
-geleerdheicl.
Siteint ilweijfm In.; :graub, in.; :out, f. =schijnligrootheid, -grond (of: -reden); -good
(of: -bezitting).
scheinheilig.
frfteinibeitia
Z--;:cbeinillbeitinfeit, iv.; :berrfcbaft, to.
scli ij n ilheilighei(1, -hoes schappij.
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Stteitt'Ooffmtug, iv. = bedrieglijke, valsche
hoop.
:fiittig, nt.; :frantbeit,
CcOcitt' fattf,
schijnilkoop; -koning; -ziekte (of: voorgewende ziekte).
ac rteittIttattiiber, T. = misleidende beweging,
demonstrate. Scijein'tnittel, 1. = tijdelijk
middel, palliatief. Seficht i tob, m. schijndood. f*in'tot = schijndood.
Z-reitt'lltunenb, h).; ::berfauf, at.; :tiertrag,
=-- schijniideugd; -verkoop; -verdrag.
CrOeittluec4fet, m. = formawissel. Zebein':
lichtwerper, -weerkaatser,
tuerfer,
valsche schijn.
r6verbere. ZAein'toefett, f.
brandhout, blok;
—e(r)
T.
Ce4ett,
[bie Scbeiter = 't wrak, de overblijfsels; au
Scbeiter(n) geijen schipbreuk lijden]; er bat
ein S. im Niitfen = hij heeft een bezemsteel
ingeslikt.
Scrieilet, m. — kruin (van 't hoofd),
scheiding (in 't haar), (fig.) hoofd; top, kruin
(van een berg); hoekpunt. Stt eildbeitt, 1. =
schedelbeen.
1. = kalotje.
Sttelleffinic, Iv. = loodlijn, verticaal.
tan, fcbtv. (b.) = schelden, een scheiding
(in 't haar) maken. Scbeile14.)unft, nt.= top
(van een hoek), hoekpunt; toppunt, zenith.
ftteisteirect = loodrecht. Crlyisteltuintet,
It. = overstaande hoeken.
-Siteilerbattfe(1), = brandstapel. frfieji,
tern, fcblv.(1.) = stranden, schipbreuk lijden;
mislukken. Stbeit*ater, m. = houthakker.
gekloofd hoot, hoot in
SIteit'4013, f.
blokken. fd)eit'rerf)t = vlak.
frijef, zie fcbeel.
Zciotri), at. u. f. —(e)i;, —e = groote roeiboot.
Schelde.
—, —0 = (dunne) schil, huls.
Zotietje,
schilferen,
frberfen, frterfern, Tcbno. (b.)
afschilferen. fltel if(e)rig = schilferig.
= schellak.
Zifiertaff,
— = schelletje, belletje.
C-iteltiftett,
ScOefi te, —n = schel, bel, klokje;
oorveeg; (in 't spel) ruiten; boei (aanhanden
of voeten); ring, klamp (aan een goot);
(Noordd.) schil; ber Slate hie S. flOannen
de kat de bel aanbinden; bie
aieben =
aanbellen. fctiellett, ftbiv. (b.) = schellen,
= belletjesinstrubellen. Zrellettbaunt,
ment.
Sri)ellen1104, 1.; :Dube, nt.; :Dame, iv. etc. =
ruiten aas ; -hoer; -vrouw,, enz.
ZrOis tenaelliute, 1. = 't klinken van de klokjes, klokkenspel, klokjesgeklingel.
itaWbanb, 1. = halsband met belletjes.
= narrekap met belletjes.
ScOetitetttappe,
arteli tettfittitteit, at. = bellesle(d)e, arreslee.
= tamboerijn. Zdier,
S.,(beli tentronund,
schelkoord.
tett3ttg, tn.
= schelvisch.
Si:Oas t-445,
Zrowbengit, zie Scbdibengft.
= schellIkruid;
Sr4eIllfrout, 1.; =tuur3,
-wortel.
Scijetm, nt. --e = schelm, schurk,
deugniet, schalk, guit; armer S. = arme
drommel; Infer S. = looze guit; ein S. giebt
ntebr ate er bat = niemand kan weer geven
dan hij heeft; bu barfft micb einen S. betheit,
ik ben een schurk, als ...; er bat
hij is een looze vos.
hen S. int 91acrett
Sitermettliftreic1), ut.; ,ftiirf, f. = schelinlistreek; -stub.
--en = schelnierij. fite:
Scbetuterei',

Worm

utifit = schelmsch, schelmachtig, schalksch,
guitig.
S. beiniumen
bromSiteti te, iv. —,
men, knorren, een standje krijgen.
fr4ellett, ft. (b.) (bu fcbittft, er fcbitt; fcbaft;
fcbblte, fcbift! gefcbotten) =-- (einen) schelden;
beknorren; (auf einen) schelden, brommen;
(wit einem) kijven; tittcben unb f. = vloeken
en schelden; [er 10'4 ficb gniibiger $5err f.
noemen].
— =schelder,
brombeer, kijver. Siteit'ivort,
= scheldwoord.
cattenta, f. n. —ta = schema: model,
voorbeeld, overzicht. fitetttn.'tifa) = schematisch. f*Ittatifte'ren, fcbtu. (b.) = schematizeeren: gelijksoortig, bijwijze van overzicht
behandelen. ScifietttatWittiO, nt. schematisme: overzicht, handelwijze naar een
bepaald model.
= voetbankje, tabouret,
Sriyintel, nt.
laag stoeltje, krukje, schabel.
— = schim, schaduw, schaSc4e ititen,
als een schim.
duwbeeld. fr4eititentictft
Saida, in. —en, —en = [schenker], herbergier, kastelein, waard. Sitettle,
--, n
herberg, (babr.) bierstalletje, tapkast.
nt. = schenkel, dij; been
(van mensch, dier, passer, hoek); Stijl (van
een mijnladder).
= dijIIm.; :nutted,
breuk; -spier.
frbenlett, fcbip . (b.) = schenken. ingieten; (eiit
linb) de burst geven, (bier, wijn) in 't klein
verkoopen; geven, schenken, ten geschenke
geven; (Strafe, Scbutb) kwijtschelden;
etiv. = van iets afzien; bat ift bir nit*
gefcbenft = dat is je niet kwijtgescholden;
etiv. gefcbenft befommen = iets ten geschenke
krijgen; einem gercbenften Gaut fiebt man nicbt
ink9,Jtaut = een gekregen paard ziet men
niet in den bek.
Scinnlettamt, = schenkambt.
schenker, donateur.
—
ScOntler,
Sr4offeritt, iv. —, --nen = schenkster,
= verdonatrice. ScOettrinereittillfett,
= herberg.
gunningsrecht.
arbetsfluiibr4en, 1. herbergmeisje. Scrient',
,-ftiatie, iv. = gelagkamer. Scpeflut-ifrib
schenktafel, buffet, dressoor. Cape/Ilium
—, —en = schenking, gift, dotatie. Srben'.:
fultObrief, :ttrfunbe, = schenkingsbrief, -acte. Sc4ettfluirt, m. = herbergier, waard, kastelein, tapperij. Z10-flu,
tairtfchnft, iv. = herberg, wijn- of bierhuis,
tapperij.
fed. C.Scerliett, m.
Srfier' be, ia. —.
= scherf; (bloem)pot. Zr4er'bet, ut.
—
(aarden) pot, scherf. Sr4er beugericlit,
schervengerecht, ostracisme.
1.
—e
= sorbet, koelScber'bett 1.
drank, ijs.
Z...x ceri beittet, nt. = scheerzak, -tasch.
—n
schaar (ook van een
Sctie 're,
kreeft), gaffeldissel; einen in bie netniten =
iem. kort houden, under strenge tuck nemen; bie grofie S. fiibren = het hooge woord
hebben ; zie ook fctje'rett, ft. v. idnu.
(ti.) (bu [fcbierft v.] fcberft, er [fcbiert n.] fcbert;
fcbor cc. fctjerte; fcbiire u. fcberte, [jcbier!
fcbere! gercboren gefcbert) = (tart: scheren,
knippen, snoeien; bie eitte fcb. = snijclen,
afzetten, plagen, ergeren; fetit fcbioacb: aan\vat gent jun
gaan; usC fcbert bid) be:,?
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dat aan? bad fcbert mid) nicbt = dat kan me
niet schelen of daarover bekommer, bekreun
ik me niet; scheren, spannen; fidj f. = wegloopen, zich wegscheren, zich uit de voeten
maken; liter bid) aunt Zeujef = loop naar den
duivel; ficb um ettn. f. zich om iets bekreunen, bekommeren; faj3 mid) ungefcboren =
laat mij met rust, ongemoeid; zie ooh : Stamm,
Scbafcben.
ScOe'renfitteifer, nt. = schareslijper; er bat
ein Munbftiict tuie eitt = een bek als een
vischwijf.
Srbe'rer, at. — = scheerder. Sr4erereV,
tn. —, —en = plagerij , geharrewar; S mit
einem baben = geharrewar, ruzie, gezeur,
krakeel met iem. hebben.
Siterftein, f. — = kleine munt, penningske, kleine bijdrage; rein S. mit beitragen =
zijn penningske bijdragen of (iron.) een duit
in 't zakje gooien.
—n, —n = gerechtsdienaar,
Siter'Re
diender, beulsknecht, speurhond. ScOricien::
amt, = betrekking van diender, van
dievenleider. Siteri geithienft, m. = verachtelijke politiedienst, beulsdienst.
= (Arab.) sjerif (een titel).
S-rfierrif,
= mol].
[StterIttatO,
Sr4er'lltitafrkiite, :meffer, f.; =tifc4, nt.;
:tuft, f. = scheerli- (of : knipmachine); -mes;
-tafel; -doek (of: -servet).
Sit critic-Net, zie cOartnenaet. fo9ertveit'3etti,
zie jcbarinenytn.
= scheerwol.
actierluolie,
Zdjer3, —e = scherts, grap, gekheid; boert, kortswijl; [liefdegodje] ; °One S.
od. S. beifeite = zonder gekheid; atO od. itn
a ettn. tun = voor de grap iets doen; ettu.
nur int S. fagen = voor de grap, uit gekheid,
in scherts iets zeggen; feinen S. ntit einem
treiben = iem. voor de mal houden; feinen S.
mit ettv. treiben grappen met iets maken.
fctieraan'bo = scherzando: vroolijk en los.
frOer'3eit, fcbtn. (1).) = schertsen, gekheid
hij
maken, boerten; er fiit3t nicbt Writ ficb f.
laat niet met zich spotten.
ScOer'vtia, 1. = scheertuig, scheergereedschap.
Sofier3'gebieOt, f. schertsgedicht, grappig
gedicht. fr4er3liaft = grappig, boertig,
schertsend, komiek. Seljeraliaftiqteit, tn.
= grappigheid, boertigheid, spotlust.
fiterVietietth = vroolijk, opgeruimd, blij= spotnaam.
eestig. Sr4er3'name,
—?, = scherzo. fdier3lueife=
C ct er'3o f.
schertsenderwijze, voor de grap. Zr4er3'itiort,
1. = schertsend woord, aardigheid, boert.
fdjelt = schuw, vreesachtig, bang; (van paarden) schichtig. Zdjeti, — = schuwheid,
vrees, schroom, schroomvalligheid, angst; [er
ift mir eine S. = een afschuw, een gruwel
voor mij]; oljne S. = zonder schroom, zonder
schaamte, zonder iets te ontzien.
Sib cult e, —n = vogelverschrikker.
friyiediett, fcbin. (1).) = opjagen, wegjagen,
verjagen, verdrijven.
fifyits eit, fcbtu. (1).) = (ettu.) schuwen, vermijden , ontzien; (nor ettu.) schuw of schichtig
worden, schrikken, terugschrikken; rid) (nor
ettu.) C. = bang zijn, terugschrikken, opzien
(tegen), zich schamen; er fcbeut Leine Olithe =
hij ontziet geene moeite; gebrannt(0) itinb
fcbeut bad Feuer = een ezel stoot zich geen
tweemaal aan denzelfden steen; tue recbt unb
fette nientanb = doe wel en zie niet ore.

ZcbictiaWfute.

n = schuur.
Sitell'er,
Srlieu'erbiirfte, In. = boender.
cuserfafb
= waschkuip, -teil. Sttett i erfeft, f. = groote
schoonmaak. Srbeu'erfrau, = werkster,
schoonmaakster. Siteit i eriaPpeti, m. = waschlap, poetslap, vaatdoek. SrOu'ermagb, =
werkster, schoonmaakster. frOu'erit, Tobin.
(b.) = schuren, poetsen; (ben gui3boben)
wrijven, schoonmaken, vegen; einem ben
fto0 f. = iem. de ooren wasschen. Srbetter',
faith, tn. = schuurzand. Se4eivertag, en. =
poetsdag. Sc4ett'erivife, nt. = poetslap.
Z-*it't I ati0e, tn. =10er, 1. = ooglap,
-le(d)er, -klep.
—n = schuur, loods. ScOeu'iteit=
Siteulte,
brefiter, en. dorscher; er frif3t bite emu S.=
hij eet als een houthakker. ScOultentor, =
schuurdeur; er Winft mit bem S. = hij geeft
't duidelijk te verstaan.
Safieit'fal, 1. —(eA —e = monster, gedrocht,
vogelverschrikker. = afschuwelijk,
monsterachtig, gedrochtelijk, verschrikkelijk.
—, —en = afschuwelijkSeljeufrihtteit,
heid, enz.
= sjibboleth: lens,
Se4itibotet4', f.
herkenningswoord.
ZrOir4t, —, —en = laag; dagelijksche
werktijd, dagwerk, dagtaak; [rij, erfdeel,
erfdeeling]; S.! = houdop! 't is tijd om te
rusten! S. = schafttijd; S. macben = schafttijd houden, schaften, ophouden (met werken),
rusten. fr444'teit, fcbtn. (b.) = in lagen leggen, vlijen, schikken; (int ScbifRraum) stu= opstapelen; indeelen, afdeewen; ,ota
len; (de erfenis) verdeelen. Srt)triw4tif3, f. =
—, — en =
opgestapeld bout. Stbittlung,
't in-lagen-leggen, vlijen, Egging van lagen.
= in lagen, laagsgewijze.
Sc4icf, nt. —(e) = fatsoen, nette vorm(en),
manier; (oberb.) voordeel; ettu. tuieber in S.
bringers = iets weer opknappen. frOf =
sjiek, fijn, net.
frOicleti, fcbtv. (b.) = sturen, zenden; [ordenen,
inrichten, beschikken]; einen in ben %Ott
jct. = iem. voor den gek houden, tot aprilzot
maken; nacb bent Poltor jcb. om den dokter
sturen; iic0 fr)4. = gebeuren, uitkomen; passen, voegen, betamelijk zijn; zich schikken,
zich voegen, zich regelen, geschikt zijn;
fcbicrte ficb gerctbe jo 't kwam juist zoo uit
of 't gebeurde juist of 't toeval wilde juist;
tuc0 rein loft, jcbicrt fidj = wat gebeuren meet,
gebeurt; ficb in einen jct. = zich naar iem.
voegen; lift in bie Beit fcb. = zich naar de
tijdsomstandigheden schikken, voegen, regelen; fitb au ahem ftb. = voor alles geschikt
zijn; er jcbictt fid) bortreffticb au feinem terrn =
hij past uitstekend bij ...; ba?, fcbicft fid) nicbt
bid) dat past u niet, is niet betamelijk
voor u; [rid) fcb. = zich gereed maken; ber
,ittunet fcbictt ficb aunt Negen = staat naar
regen].
faittfitt geschikt, passend, betamelijk,
welvoeglijk, voegzaam, net. StiiiirtiVelt,
to. — = gepastheid, betamelijkheid enz.
SrWcrtir4felOgefiitii, f. = gevoel voor of
van betamelijkheid, netheid, fatsoen.
—e = noodlot, lot, (veer
arkicrfai,
't meerv.) lotgeval, wederwaardigheid.
= godin van 't lot, schikgodin.
fataiitiitt,
= slagen van 't lot,
Sitictrfalit9frOtaae,
beproevingen. SriiirtfaWtranithie,
gril
noodlotstragedie. Siiikticawtfide,
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van 't lot. SebitrfalOverlifet, in. = wisselvalligheid van 't lot.
[Zr4 -iffet, f. — = (niet-joodsch) meisje].
ScOiclung, to. —, —en = zending, schikking,
beschikking, bestiering.
N. B. ! Your woorden met Zr4ieb(e),,,„ die
hier niet gegeven zijn, zie men Se4ut,
schuifraam. fr4ieiben,
arfileibefenfter, f.
ft. (it ic)iebe; fAvti; fcbiifie; 4iefie! ge,
fcbobert) = schuiven, kruien; etlo. beifeite
fc0. = jets op zij zetten; ben karren, ba d
Nab f4 = de kar, den kruiwagen, de fiets
voortduwen; Reget fc0. = kegelen, gooien;
einen
= iem. er toe brengen (jets te doen);
einen in ben end fcWeben = iem. de baas
worden; env. bon fit
= jets van zich afschuiven; einem ettv. in bie
= iem.
jets aanwrijven, de schuld van lets geven;
= langzaam voortgaan, zich voortbewegen; fcbieb bidj = maak dat je wegkomt;
bc0 Oebaube ljat fidj gef*ben = is uit zijn
voegen getrokken. nt. — =
schuiver, duwer, boomer; kegelaar; schuif,
klep, luik; schuifring (van een paraplu, hours
enz.); grendel, wervel; (oven)schop.
m.; :tor, 1.;
Iv. =
schuifilring, -deur; -scherm.
wending, overZeMellung, to. —, —en
schrijving.
Iffkieblid5 = verdraagzaam.]
=-GrfitetW Il geric4t, 1.; :mann, m.; :riAter,
scheidsligerecht, - man; - rechter.
fitiet4 s rirtjtertici) = scheidsrechterlijk.
ZcOieb0/fOrnit, nt. = scheidsrechterlijke
uitspraak, scheidsrechterlijk vonnis.
fekief = scheef (hoek, toren, beenen, oordeel,
gezicht); schuin of schuinsch richting,
vlak); krom, scheef (beenen, neus); fcWefe
ftette = hellend vlak; in ricer fttiefen gage
fein = in een scheeve, valsche pozitie; ein
fcbiefe Maur macOen = een scheef of leelijk
gezicht zetten; bie cue gOt
= loopt
verkeerd, mis; etto, fcb. netmen = jets verkeerd opnemen; er ift
getvicrett = hij ziet
de zaak verkeerd in; er ift getaben = hij
is dronken; fidj ft. raten = zich een bochel
lachen.
Sri5irfe, lo. — = scheefheid, schuinte,
hellend vlak.
— = lei, schiefer, leisteen;
Zebiefer, nt.
= hij is nijdig]. Zriyieferart,
[et f)at rinse
=lei(steen)soort; aard van leisteen.
ferartig = leisteenachtig. Zdyielerbfatt, f. =
leisteenplaat, -schilfer. fekieferbfatt = lei= leisteen(steen)blauw. SeWelerbtort,
blok.
tn.
; :bait, 1. ;
ZMieferilbrefter, ; :brite0,
:better, m. ; :fartie, lv. = leillbreker (of
-kloover); -groove; -dak (of leiendak); -dekker; -kleur.
frbieferfarbig
; :gejtein, f. = leillgeSitieler II nebirfle,
bergte; -gesteente.
frOie'ferig = leisteenachtig, [nijdig, driftig,
prikkelbaar]. frfyiefertt, fcOlo. (0.) = schilferen,
in bladen loslaten; ben Veinberg = met
klein leisteen mesten.
ZttleiferlIPtatte, to.; :fr4ittt, to. =leisteenilplaat; - laag.
= leisteen. Zitiejeritift,
SrfOeferfteitt,
lei. ZrOleir.
= griffel. Sriiieifertafet, to.
fertuattb, iv. = leisteenrotswand.
scheefheid. fitiefutiitt:
chief' twit, Iv. - -

fin = met een scheeven mond. fr4teritafig,
:futuftig, = scheefneuzig, -hoekig.
frOielett, ftn.). = scheel zijn, sch. zien,
loensch zijn of zien; gluren; verkeerd zijn,
mank gaan; er ftiett mit ben l8einen = hij is
dronken. Zr4ielett, = 't scheelzien,
scheelheid. fttie'teltb = scheel, loensch,
scheelziend; verkeerd, eenzijdig, partijdig;
overhellend naar, een zekere nuance ver— = scheelkijker,
toonend. Zdjieler, m.
scheele.
Sc4ielltanit, nt. = schieman.
Zrkien'beitt, 1. = scheenbeen, scheen. Zit/eine,
Iv. —n = band (em een wiel); spalk;
rail, spoorstaaf, scheen; arm-, kniestuk (aan
de oude wapenrusting).
fct)tv.(t).)=
band (om een rad) leggen; (arm, been)
spalken. Sckie'nenba4tc, = spoorweg,
-lijn; -baan. Sr4ie'nenelfen, 1. = staafijzer.
Zekieltenftrattg, m. = stel rails. Sckiesnen,
him m. = spoorweg.
fd)ier = rein, zuiver, klaar, louter; schier,
bijna, haast ; djiered tei1c0 = vleesch zonder
been en vet.
—e = scheerling, dolle
Sitterling,
kervel.
Ze4i.ertin0 tibeciier, m.; :gift, f.; :truni,
scheerlinglibeker (of giftbeker); - gift; - drank.
schietbaan. fdjiefrbar =
SO4100014 to.
bereikbaar (voor de kogels). ZeOiefftutuinz
= schietkatoen. Sitiefrbebarf,
Wolfe,
nt. = amunitie.
fcbief3e fcjo
f ri) j eficitp fit.
ftief3e! geftoffen) schieten; einen, auf einen,
nod) einem fc4. = iem., op iem., naar iem.
schieten; nact) bet C'cOeifie = op de schijf
schieten; einen ither ben ,aufett fd). = iem.
overhoop schieten; eine eituttg in Orunb unb
3vben fc0. = plat schieten; ber ift gef*ffen =
hij is zot; bie kviummen foO. = de bladzijden
zetten; fc0arf ft. = met scherp schieten;
blinb fcb. = met los kruit schieten; Robvib
od. Zurytbdunte 1c0. = kopje buitelen ; Graben,
= sloot schieten, kanaal
Rand, Zeicb
graven, dijk. leggen; (stud) stolen; bct ift
dat is om te stelen; [Oat)
aunt fc4. (ftiin)
= geld schieten, voorschieten]; (f.)
schieten (snel en met kracht zich voortbewegen); berbor, t)erab, burct) bie 2uft fd). =
naar voren, neer, door de lucht sch.; snel
opgroeien: inMyren, ink Araut, in eamen
fd). = in de aren, in 't blad, in 't zaad sch.;
fc0. taffen = laten sch., laten ontsnappen;
feinen 2eibenfc0ften ben aitget taffen =
zijn hartstochten den teugel vieren, den vrijen
teugel laten, hot vieren; bad Matt fcWef3t
ibrn = hij wordt kwaad. Sitiefg-n,
't schieten; schietoefening; -wedstrijd, schuttersfeest.
—, —en = schieterij, 't schieten.
Zitiefiera,
Zr4iefrgetb, f.
premie. Zitiefrgereffitig:
felt, to. = jachtrecht.
f. =
schiettent, schuttersdoelen.
Zitiefr filtub, m.; :Witte, Iv. = jachtiltiond,
- hut.
Zitiefftock = schietgat. Sriyiefrplatb in. =
schiet-, oefenplaats. Sibieffpriiget, in. =
geweer, spuit. Srkiefilmitier, f. = buskruit.
ScOlefffd)arte, to. = schietgat, voorwerk
met schietgaten. Sitiefrftanb, = schietbaan. Sc#iefrioant• = kogelvanger. Zroiefr:
jachttijd.
Acit, to.
—e = schip (ool..: van een
Zebiff, f.
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kerk), schuit, boot; scheepje, spoel (bij wevers
enz.); unb OeicOtrr = vaatwerk, gereedschap enz.
Sttiffab'rer, Zr1)iffa1jrf, zie ,C?-ittifffaOrer,
cbifffabrt.
fitiff'bar = bevaarbaar. attiff s barfeit, in.
— = bevaarbaarheid. acbiffibartitarbititg,
= bevaarbaar-maken, kanalizatie.
Sc4iff'bau, = scheepsbouw. aitifflumer,
in. = scheepsbouwer, scheepstimmerman.
Sitifflzuerbof, m. = scheepstirnmerwerf.
ScOiffbnititteifter, m. = scheepsbouwmeester.
SekiffOrucO, = schipbreuk; e. teiben =
schipbreuk lijden. fitiffibriittig = schipbreukeling; 1. iverben schipbreuk lijden.
briicte, iv. = schipbrug. a ttiffAcit, 1.
— = scheepje, schuitje, bootje ; scheepje, spoel.
fitiffett, (b.) = per schip vervoeren;
wateren; (1.) = varen, zeilen. arbiNer,
— = schipper, kapitein, zeevaarder, jolleman, scheepseigenaar. S-c4ifferrnatle, tn. =
schippersjongen. art iffertnoteit, m. = zeevracht(geld).
mansknoop. actitifferlobn,
bootjes-, zeil- of roeiScbifferfteitett, 1.
wedstrijd.
= schipper, zeeman. sititrz
Zitiff'fabrer,
scheepvaart. aitiff'fabrOntte,
faOrt, iv.
= acts van navigatie.
=
SCff'fabrWifunbe, iv.; =bertrag,
scheepvaartIlkunde, -verdrag.
scheepsbuik. scpw,
Scfliffirbattc0,
prijsmaking, prijs.
beig e,
SrbifNlgruttb, m.; =baftat, :Om", nt. =
scheepsil bodem (of -ruim); -dreg (of: -haak) ;
-patroon.
=
; =fief, lit. ; ,Tod,
scheepslIkapitein ; -kiel; -kok.
Sd)ifftctorb, m. = mars. acbifN i frolte, iv. =
scheepskroon. attifNlittibe, iv. = scheepvaartkunde. attiffleute, V. = schepelingen,
zeelui, schippers. Soiiifftvmanufrbaft, Va. =
scheepsbemanning, scheepsvolk, equipage.
Selfriff'tttlete, iv. = scheepshuur. ackow:
mi'cfjfe, iv. = watermolen op een schip.
= medebevrachter.
Scbiff'Partiter,
fclittabef,
=reeber,
Scf)iffWIlrautit,
= scheepsilruim, -seeder; -snavel (-sneb,
-scheg).
= zog, kielwater.
arbifN i fpur,
1. = kabel. SdOfN i tuarbe, = scheepswacht,
uitkijk. acbifNiluerft, iv. = scheepstimmerwerf. attifNluittbe,
in. = kaapstander,
c
windas, gangspil.
in. = tonnegeld.
scheepsbeschuit.
SitifW3ivicinuf, in.
feWftett, zie fc0iiften.
ackil i tett, $f. = Sjileten (een Mohammedaansche sekte).
= chicane : sluwe knoeierij,
—,
Sttitreite,
advocatenlist. frbitattle'ren, 1ttia. (b.) =
caneeren.
—(e)t, —e = schild (ter vercleI. arbifb,
diging), wapenschild; schaal of schild (van
een schildpad e. d.); fiibrt er int -cbifbe ? =
wat voert hij in zijii schild? wat is hij van
plan?
11. Zcbifb, 1. —er schild, uithangbord,
naamplaat, deurplaat, plaat (van rnetaal of
steen, als teeken van arnbt, betrekking enz.).
= kwartier (in 't wapen).
arbilb'abteititng,
arifyith'antiet, iv. = kraag-, ringmerel.
cr, nt. = eig. burger uit 't stadje
Schilda (bij Torgau aid. Elbe in de Pruis.
prov.Saksen), onnoozele bleed, dornme cut tel.
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attifb'biirgerftreicf), in. = domme streek,
kamperstreek.
ScOlIb i bacb, 1. = schilddak, een uit schilden
samengesteld dak. acbith'becte, = schilddekkleedje, wapenmanteltje. arbitb'broffef,
= schildlijster.
[SItifberel', iv. —, —en = schildering, schilderij, 't schilderen.] acbil i berer, — =
schilder.
Scbif'berbauL = schilderhuis.
Scififb'erbefutng, iv. = opstand, schildopheffing.
fcbit'bertt, icbia. (b.) = schilderen (vooral met
woorden), beschrijven; [schilderen, op wacht
staan, patrouilleeren]. ScWt'berung,
—,
schildering, beschrij y in g.
— en
schildvormig.
fcifyith'ficirtitig
acbifb i llbafter, in.; =tater, m.; :fnappe, no;
=trijte, = schildllhouder (of: -drager);
-kever; -knaap; -pad.
Srbilb'fri3tenlfc4iale, iv.; =fuppe, iv. = schildpad II schaal; -soep.
Sitifb'llittu, iv.; :putt, 1. ; =triiger, in. =
schildIlluis; -pad; -drager (of: -knaap).
SitifbItiatte, iv. = schildwacht; wacht;
fteben = op schildwacht, op post staan. ackifb1=
schildteeken; uithangteeken.
f.
f. —(eA —e = schelf, riet, rietgras,
= rietsoort. fcbifficirtig
bees. aitiffart,
rieten
schelf-, rietachtig. ZrWit'bede,
mat, rietmat.
acljirfc, zie Scbeffe. fitirfett, zie icbeffen.
zief*Iferig. ft:1)0cm, ziereOeffern.
(SrintrOiitte, rieten hut. fitit i fig —
rietachtig, met riet of biezen bezet, bedekt.
rieten mat. Srbittnteer,
Scifitrtitatte,
1. = Schelfzee, Roode zee. Srbittrofg,
moerasriet.
—
wijn van onzekere
Srbiller,
kleur; schittering, kleurenspel.
fcbra. (b.) = schitteren, flikkeren. frIiififernb
schitterend, flikkerend, weerschijnend, steeds
van kleur wisselend, zwevend. aitirfertaffet,
weerschijntaf.
—e = schelling.
Sr/pilling,
—n = hersenschim, droomZrifintii i re, tn.
beeld. fcblittiVrifcf) = hersenschimmig.
— = schimmel (plant
SrfOutintet,
en paard). frbitit'inefig schimmelig, beschimmeld. fciyint s metn, fcbiv. (b.) = schimmelen, beschimmelen; [blijven zitten bij 't
dansen, muurbloempje zijn].
— = glans, gloed, schijn,
acbint'itter, nt.
zwakke glans, zweem. frbitti'utern, fcWv. (b.)
glinsteren, schitteren, schijnen, glanzen, flikkeren, zwak schijnen, schemeren.
fe4invin'tin, zie 1cbinunetig.
—n, —n = chimpanzè.
ari)intparr fe,
art)intpf,
nt. —(eA —e schimp, beschimc
ping, beleediging, hoon, smaad, schande,
[spot, kortswij1]; einem einen Stb. antun =
fem. een beleediging aandoen. frbitittvfett,
fcbia. (0.) = schimpen, schelden, kijven; to
schande maken; zie ook Nabriaat. arbiutp'=
— = schimper, schelder, kijver.
fer, in.
fcbia. (b.) = beschimpen,
srnaden, krenken. fcbitulpflicf) = schimpend,
beleedigend, smadelijk, honend, schandelijk,
= scheld- of
onteerend. Sitittilennutc,
smaadrede.
spotnaarn. actimprrebe, iv.
SitimPflutirt, f. = scheldwoord, schimpiSitinb, zie Ze cbinn-j.

in.

[woord.

1.
aas, kreng. Zeb ittb'attner,
vilplaats, vildersplaats, -perk, vilderij.
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arijitti bet, —, = dun latje, dakspaan;
spalk; e finb Scbirtbeftt auf bent Zacbe = er
is dak op 't huis. ac rijittibetbalf), f. = spaandak. frtitt'betit, fcbtro. (b.) = met spanen
dekken; spalken.
fc4liti bett, ft. (f.) (icb fcbinbe; fcbunb tt.
bete; fcbiinbe u. fcbittbete; gefcbunben): villen,
(ook van boomen) schillen; (hie ,aut) schaven,
(ficb bah ontvellen; (einen Ziraten)
slecht voorsnijden, knoeien, mishandelen;
(Anecbte) villen, snijden, uitzuigen; (eirt
$ferb) afbeulen; fob. nub fcbabett = samenschrapen , bijeenschrapen; (Oefb) aftroggelen;
= een college loopen zonder
ein 2orfefung
te betalen; fidj f
= zich schaven, zich
schrammen; zich afbeulen. Za)itt'ber, nt.
uitzuiger; woekeraar.
— = vilder,
—, —en = vilderij ; of beulen ,
Zriyinb era',
uitzuiging, hondewerk.
Zr4itti berlifarren, in.; :Mei*, nt. = vilders11kar; -knecht.
fltin'bermiOig = als een beul , beuls
Zr4inb i nruitle, to. = vilkuil. artybouber,
f. =aas, kreng; Scb. mit einem treiben=iern.
schandelijk beetnemen. Sd riljinbimdfire, to. =
vildersknol.
Se4ittlen, tn.
= ham; oud boek; et;
im ccf3 = hij
bat bet stir nod) einen
heeft bij mij nog wat in 't vat.
=
—,
(e), --e; Sr4itt'ne,
Zdyitttt,
velletje, schilfer, roos (van de huid).
—, —tt = schop, schep; einent
Sritiplie,
bie geben = iem. zijn conge geven, hem
wegsturen. fttip'pen, fcbto. (b.) = scheppen,
schoppen; met de schop wegruimen.
rfitritt, nt. (e), —e = scherm; regen-, zonnescherm , paraplu, parasol, lampekap, klep
(van een pet); beschutting, onderdak, toevlucht; [beschermerj. Zarytrutibacti, f. = afdak.
beschermen,
luifel. fritirimen, fcbto. (b.)
— = bebeschutten. Zr4ir'iner, nt.
schermer, beschutter, verdediger. Zr4irnt':
fabrif, to. paraplu-, parasolfabriek.
fitirmifiirntia = scherm-, klep-, parapluvormig. CMinit'Oerr, nt. = beschermheer.
Zttirati4errfrtaft, to. = beschermheerschap.
Zr4irm'mar4er, in. = paraplumaker.
= paraplustander. carbir'multa,
faittber,
11). — = bescherming.
=
beschermer, beschermheer. ScOirm'ituntb,
= scherm, schut, tochtscherm.
Zrbirtt, to. —, = vleeschbank, -stalletje.
fc4ir'rett, fcbto. (1).) = optuigen, inspannen,
voorspannen.
itirriOotA, f.=timmerhout. [Sr4irrItteifter,
tn. = opzichter over 't akkergereedschap;
conducteur (van de diligence); voorslager (bij
de smeden); trosonderofficier].
= shirting: een karijir'ting, to.
toenen stof.
u. —to = schisma:
cliWnta,
(kerk)scheuring. arkintalifer,
—=
schismaticus, scheurmaker, afvallige.
,
—,
—en
=
geslabber,
geZMtabberel i
slobber, gebabbel. Zrf)tatillermaitt, f. =
slabberaar, babbelaar. fajtabllertt, fcbio. (0.) =
slabberen, slobberen, morsen, babbelen,
kakelen. Zittabliertalytert, f. = slabbetje.
Zittarijt, to. —, —en = slag, veldslag, zeeslag.
= slachtbank (eig. en fig.).
at taitti battf,
febtarbtliar = goed om te slachten.
= slagers]bijl;
C-7,chtacig II belt, j.;
-blok.

fittacirtett, fcbto. (b.) = slachten, afmaken,
dooden, neersabelen; nad) einem fcb. = near
iem. garden, iem. slachten. Scifiarirtett, f.
—6 = slachten, slachting.
Zdjiadytentmmittter, tn. = zwerver op de
slagvelden (een verslaggever bijv.). tfy
tettatiid = geluk op 't slagveld. ariitartytett,
mater, m. = schilder van veldslagen.
aittaqter, [od. StiOarifterj,
slager, vleeschhouwer. Sittilictytergatta, itt.:
einett Scbf. tun = vergeefs loopen. c10 Ify
termeifter, m. = slagers- of vleeschhouwersbaas, meester slager.
Ze4tar4tifettl, = slagveld; bah SC. be=
bauliten = meester blijven van 't slagveld.
fr4larOffertia = slagvaardig. Stfjlar4t'fletb,
1. = slachtloon. Sit itacOtinemii0e, f.= veldof zeeslagschilderij. Zittaitt'netiimmet, =
slaggewoel, gewoel van den slag, van den
strijd. adjittitt'ijoi0, 1. od. =ijof, tn. =-= slagslachthuis, abattoir. Sifitai*Ctinte,
linie. atartVorlf0, nt. = slachtos, slagersos.
Zrtgartit'orbitutta, = slagorde; in Scbf.
auf ftetten = in slagorde stellen. Sittaitt'=
Matt, tn. = plan van den slag. arigatfit'ruf,
tn. = krijgskreet, oorlogskreet, strijdkreet.
Ziaritti ftfituert, = slagzwaard. Stfitar*t':.
itetter, to. = belasting op 't geslacht; C-cbfacbt=
nub Mabffietter = accijns op 't geslacht en
't gemaal. = zee- of veldslagschilderij. Zdjfacijiltaq, nt. = slachtdag;
dag van een veldslag. arijialtV 3thatig, nt. =
slachtplicht, verplichting ern in 't abattoir te
slachten.
= sneeuw en regen door
artifact, in.
elkaar.
Scittacife, to. —, —it = (metaal)slak; (steenkolen)slak; afval, onreinheid, veil, darm,
bloedworst. frit-Octant, fcfini. (1).) veel
slakken geven, slakken vormen ; ei fcbtadt =
't regent en sneeuwt. ftttaelettartia =
= kuil
slakkenvormig. ZrWaclengrithe,
voor de slakken.
(b.): e?, fcbtacfert = 't regent
frPtaclerit,
en sneeuwt tegelijlc. aclitneferitietter, =
vuil weer, nat sneeuwachtig weer. frlitaciticbt=
slakachtig. frOtactiq = vuil; fcbfacrige Vet::
nat weer.
ter =
= met-, bloedworst, beuling.
ar4tattrourft,
acittaf, tn. = slaap; ba y fiifft nth nicbt
im S-crifafe ein = ik denk er in de verste verte
niet aan; Gott giebtb ben einett ho Sd)fafe =
't goede komt over nacht. Zirtjtaf twin, zie
slaapverSd)fiifenbein. Cat' trrittaettb
slaapkomwekkend. Zittaf burg*, nt.
= slaapje,
mensaal.
dutje.
—n = slaap (aan 't hoofd).
Zdjfiai i fe,
jittaifett, ft. (b.) (be fcbfiifft, er fcbfi-ift, fcbfief;
fcbtiefe; fcbfafe! gefcbfafen) = slapen; er
b, ein Vurtneftier, ein Nat, eine
tote ein
ein S. toct = hij slaapt als
Matte, ein
een marmot, een os; geben od.ficbf. tepee =
gaan slapen, near bed gaan; fcbfaf Waif od.
tviinfcbe toofif 6u fcbtafen = slaap wel, wel te
rusten. Zrtitajenbeitt, = slaapboon.
fer,
— = slaper. frtjteef(e)ria =
slaperig ; icb bin f. = ik heb slaap; f. luerben =
slaap krijgen. Sr4tii'f(e)rinfeit,
—
slaperigheid; sufheid, lusteloosheid, slapheid.
frijtiVferit, fcbto. (b.) = slaperig zijn;
fert micb od. mid) fcbtafert = ik heb slaap,
vaak ; [fie fcbUiferten itjn ink Oeficbt = zij keken
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hem slaapdronken aan; icbtafernber ruft
slaapwekkende geur].
Waft' = slap; slapjes, krachteloos, laksch.
arbtaffinit, Yu. — = slapheid; lakschheid.
Srbtatifieber, f.; =nab, 1.; .;4aubc,
= slaapijkoorts, -geld; -muts;
=gettinc4,
-vertrek.
Scljtafitt'dyn, f.: einen beim od. am S. friegen,
neinnen = iem. bij zijn slip, bij zijn lurven
pakken; iem. te pakken krijgen.
slaapkamer. fri)taf=
Sefitaffamiter,
!raid = slaapziek. a
c ttfaffieb, = slaaplied(je). frijiatito = slapeloos.4taffofin=
felt, to. = slapeloosheid. frigaftnatteith =
slaapmakend,slaapverwekkend. Ccfjlarutittel,
= slaapmiddel. Cr41aftnii4e, = slaapmuts; luiaard, suffer. Stijial'Vet3, m. = met
bont gevoerde kamerjapon. Se4fafiratte,
= slaaprat, bergrat,
m. ; :rate,
marmot; slaapkop, langslaper.
fr4tafrin, zie fcbtiiferig.
Zitiarroct, m. = kamerjapon, chamber-cloak.
SCaffaat, m. = slaapzaal. Sc4tafifofa, =
= slaapstee.
rustbed. Sittafftiitte, zfteite,
nt.; =ftuntle, tn. ; :furW, =
slaapljstoel (of : gemakstoel); -uur; -zucht
(of : -ziekte).
frOtaffiirlitig—slaapzuchtig,slaapziek.Srljtaf=
slaapdrank. Sc4taftruitf,
trattf, m.
avonddrank (Oar 't naar bed gaan); slaapdrank.frOtartrunten=slaapdronken.SCar=
tvanen, nt. = slaapwagen. fittartuattbein,
slaaptijd,
zie nacbtivanbetn. aitiar3eit, to.
slapenstijd. SMIar3inatter, f. = slaapkamer.
Se4Ing, —(e), Scbttige = slag (met de
hand, 't zwaard, den hamer, van den dander,
een geweer, een vallend lichaam, 't noodlot,
een klok, een trommel, vogels, een dorschvlegel, den pols e. d.); slag, klop, schok; beroerte; slag, soort, aard; portier (van een
rijtuig); til, knip, slag, kooi; hakhout, hakbosch; [slagboom, vastgestelde prijs]; ein clef=
triicber S. = een electrische schok; einem
Scbtiige geben = iem. slaag geven; S. auf S. =
slag op slag; mit einem Scbtage od. auf einen
S. ineens, met den slag; S. 2 Libr = met
den klokslag van 2 uur; mit bent Scbtage eirt,
treffen = precies op den slag komen; feinen
macben= zijn slag slaan; tote bom Scbtage
gerilbrt = als door een beroerte getroffen;
ein Van bon attem S. = van den ouden
stempel; ein guter S. $ferbe = een goed slag
van paarden; [auf biefen S. = op die manier;
ber ebrticbe S. = die eerlijke man].
slagader. Sr4tan'attfaff,
Zdgan'aber,
nt. = toeval, beroerte, attaque. fitina'artin
op een beroerte gelijkend. Sittawbalf, nt. =
kaats-, vangbal. fittag'bar = geschikt om
gehakt te worden. Sittan'tututn, tn. = (slag)boom, sluitboom. [fri)fa i netani = verregaand
zie SC-eget. [lui, aartsluid
felitaineit, ft. (ti.), (bu fcbtagit, er fcbtiigt; fobtug,
fcbtfige; fcbtage! gefcbtagen) = slaan (a. 0.
einen, einen ink (1eficbt, Ootb, bie rommet,
Q3att, ben raft, einen rum Witter, aetter, Oetb,
einen $fabl in bie ttrbe, einen
arena od. in ae if etn, eine Oriicfe fiber einen
atu f3 u. ti.); einen im karnpfe, int spiet f.
slaan, overwinnen, verslaan; etib. entalbei f.=
iets stukslaan; au robe = doodslaan; einen
= iem. bont en blauw
Braun unb Blau
slaan; Scbaum, ScOnee 1. = schuim (van eiwit)
slaan, kloppen; einen Scbub fiber ben ieiftett

= op de leest slaan; einen au Q3oben =
iem. neerslaan; aiume) vellen; (bie
tarfe, aitber) bespelen; (bie Saiten) tokkelen;
rbfett burcb ein Sieb 1. = erwten door een
zeef drukken; bie 84ne in etla. f. = de tanden in iets zetten, slaan; ber Otit fCtigt
einen = treft iern., ben aeinb auf ,aullt 1.
den vijand verslaan; in bie afuc O t 1. = op de
zijn buik
vlucht slaan; ficb ben ,Veib bolt
raffen = zich tot iets
vol eten; ficb Breit
laten overhalen; bc0 ,Nar in 2oden f. = in
krullen zetten; ein Ateib fAtiigt aatten valt
in plooien; ber if au fcbliigt ein Mab, einen
Neff = de pauw pronkt; Uttryin f. = wortel
schieten; bie Binlen rum napitat 1. = de rente
bij 't kapitaal voegen; bie linfoften auf ben
Vrei f. = de onkosten op den prijs leggen;
fcbtage bir bc0 auf bent kopfe, atO bem Sinn =
zet dat uit je hoofd; ber l8li bat in bcc
auf gefcbtagen = is in 't huis geslagen;
buntiofe cone Tcbtit tl ett an mein Cbr = troffen
mijn oor; bad era, ber llutd fcbRigt = slaat,
klopt; ex Weif3, mad bie Otocfe gefebtagen bat
hij weet, hoe laat 't is, wat er in de wereld
to koop is; bad fcbthgt nicbt in mein lad)
dat hoort niet tot mijn vak; ein t5ebanfe
1cbtagt in feber 31.1tit = leeft in ieders borst;
1. = omhoog slaan; mit bem
(f.): in hie
Aopfe auf einen Stein 1. = op een steen neeruit den aard slaan;
komen; atO ber Wrt
nacb bent &cter 1. naar zijn vader aarden,
zijn vader slachten; zie ook: Ouraetbattm, atiege,
Scbany, Sctntippcben, Strang; fic4 f. = vechten, duelleeren; ficb mit einem 1. = met iem.
vechten, duelleeren; erfcbtug ficb feitivarN in bie
Zitifcbe hij ging ter zijde de struiken in,
maakte zich uit de voeten; erfcbtug ficb au un =hij voegde zich bij ons of sloot zich bij ons aan;
ficb auf fem. Seite f. = zich aan iems. zijde
scharen; ficb in Mittel 1. = tusschenbeide
komen of bemiddelend optreden; ein gefcbra,
getter Mann = een bedorven, verloren man;
eine gefcbtagene Stunbe = een vol uur; [bie
gefcbragene ,V,anbftrae = de gebaande weg].
friga'ontb = slaand, treffend; afdoend, treffend (18e1veit, 13eteg); fcbtagenbe fetter
ontvlambaar gas (in de mijnen). Zebtaiger, tn.
treffend woord, goede zet. SMICisger,
m. — = schermer; vechtersbaas; racket;
rapier, zwiepdegen, doodslager (stok met een
met lood gevulden knop); slaande vogel. Scbta:
—, —en = vechtpartij, kloppartij,
nerd',
duel. SCanjeber, = slagpen; springveer.
fitiaa rfertig = slagvaardig; snedig, gevat;
gereed om den strijd to beginnen.
= slagvaardigheid, gevatfertigfeit,
held. Scbtagsftufb tn. = beroerte.
cloth, = geslagen goud. Zdfictwipt3, =
hakhout; slaghout, stuwhout. Scifian'i)iiter,
tn. = jong hout (dat niet gehakt wordt).
SttfaCtitf-trument, f.; =firijt, f.; :net,
=
slag II instrument; licht; -net.
Sitinglrenett,
Jc4atten, tn.;
:fame,
slagliregen, -room; -schaduw;
=nig, la.
-uurwerk.
= hakhout. Sr4tagituattb,
Sttlagluatb,
slagnet. Zr4facfluelte, to. = golf, baar,
slagzee. Sittaglueri, 1. = slagwerk. Zebtacf=
Wort, = groot woord, klinkend gezegde;
invallingswoord, wachtwoord; Schlagwort, retijd van den houthak.
plique. Zittaa'3eit,
lange, onbeholpen
e
[ar4taN,
slungel.]
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Sc4tainnt, tn. (e) slijk, slik, slib, modder; vuil. Sitiattunliab, 1. = modderbad.
frlitatultteit, fctin. (b.) = slib afzetten.
frOtrinentett, 1cOtti. (b.) (einen eitten
Ziacb) uitbaggeren; (r3, Streibe) wasschen,
van de grovere en onzuivere bestanddeelen
bevrijden; ber Lu fcbfilmint beran = komt
als madder aanstroomen. ScOlantlit'fifri), nt. =
grondeling. e-,''-1741ainnt'ffut, in. = golf, stroom
van madder of slijk. Scl)tantitt'grithe,
--=
slijk-, modderput. Zdj■ tatttm'aruttb, =
slijkbodem. Cagan-Cada = slijkerig, modderig.
Zditatitut i freibe, in. = fijn, gezuiverd krijt.
Sifjlaittp, . Scbfiimpe u. —en =
smulpartij, zwelgerij, brasserij; sleep, lap;
slordig gekleed mensch , slodder(vos). fittant,
Pan-Omit, fcbtn. (b.) slampampen, zwelgen,
brassen, boemelen. Sc4tant'pe, in. —n =
slodder(vos), flodder(madam); poespas (van
spijs). fc4faitt'peu, 1c4in. (b.) = zwelgen; slobberen; slobberen, slordig gekleed gaan.
smeerpoes.
—
Sttlantsper, nt.
friitant'Oig = vuil, smerig, liederlijk.
—n = slang (eig. en fig.);
Zr4lanicie, iv,
kronkeling; (veld)slang (een kanon).
gala = kronkelend, bochtig, vol windingen
en draaiingen. frifiiin'aetn (fieb), f(*v. (9 . ) =
(zich) slingeren, (zich) kronkelen, draaien.
Srljtan'antllanbeter, m.; =art, iv. = slangenliaanbidder; -aard (ook: -soort).
fittatraeltartia = slangachtig, als een slang.
;brut,
ScOtan'antilbata, nt.; =befirWiirer,
= slange(n)11huid (-vel); -bezweerder;
-broedsel (of: -gebroed).
fMlattigettftiratio = slangvormig, kronkelend,
gedraaid.
ar4tan'oeitilfreffer, in.; : 11e3iirbt, 1, ;
=slange(n)lleter; -gebroed; -gift(of: -venijn).
frOtait'aengiatt = glad als een slang. ar4tatti:
aettbattOt, 1. slangenhoofd,
Meduza= slangenhart,
hoofd. Sr4tan'aettber3,
verradershart, valsch hart. SrPhitit'nentraitit,
f. slangenkruid, -kop. So4fatt'nentinie,
to. = golflijn, kronkelende lijn. Zii)tatt'oeit:
PaVier, 1. = slangenpapier (een fijne soort).
Sifjtait'gettftaii, nt. = slangenstaf (van Mercurius).
=
Zdjtani gettlIfteitt, nt.; :kid),
:titer,
slange(n)llsteen; -steek; -dooder.
Sitiait'nentrager, m. = slangedrager, -hoeder
(een sterrebeeld). Sclifan'aentuen, m. =
kronkelende weg. Gittait'aettitiinbutta,
=
kronkeling, slangenwinding. Sitianinettluitt,
= slangenwortel.
3e t,
fitiatif = slank, rijzig, fijn; vlug, gladweg.
acijianfikeit, in. — = slankheid. frtitantirtveg = ronduit, op den man af, gladweg.
fmtapp = slap, iosjes; fig. slap, krachteloos.
—, —n = nederlaag, verlies,
S-ittaiYipe,
dchec; [slappe hoed; pantoffel, slof; slag,
klap;] eine
erfeiben = een echec lijden,
een deuk, een knak krijgen. frOtOrpett,fcbin.
(0.) sloffen , slingeren, slobberen.
WO, m. = slappe hoed. [Sr4ta01*
_e=lange slungel]. ar4tatilrfrOtuait3, nt. =
weifelaar. frifiapPlig = slap, laksch, slordig.
—n, —n
SCaraffe,
luilak, luiaard,
leeglooper. SiVaraffettnefittt, 1. = ongunstig uiterlijk. Sittaraffenfanb, 1. = luilekkerland. SCaraffettiebett, 1. = lui, gemakkelijk leven.
= slof,
SMIarle, Ze4tarlie, in. —,
pantoffel.
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felitatt = slaw, slim, loos, leep; ein fcbfatter
= een slimme vos; er befittbet fic4 1. =
hij is heel wel. acifiau'Oerger, nt.
slimmerd, leeperd.
Sittattri), m. Scbfiiucbe = leeren zak,
slang (van een brandspuit), binnenband (van
een rijwiel), zaknet (van visechers). fittaitiVz
artia = als een zak.
folitait'berit = heen en weer draaien; knoeien.
Z-Cateticit, Srbtattigfeit, — = sluwheid, slimheid, loosheid, leepheid.
m. = slimSolflait'llfolvf, =meter,
merd, leeperd.
fel)terljt = slecht; [eenvoudig, goring]; mir ift
= ik voel me niet wel; bad gefdfft mir f. =-dat bevalt me in 't geheel niet; f.unb recbt =
slecht en recht, eenvoudig; nicbt f. = niet
kwaad. frOterO'iterbittO = volstrekt, ten eenen
male; f. unntiicificb = bepaald onmogelijk.
= eenvoudigweg, zonder meer.
SCecOitiarcit, in. —, —en = slechtheid,
slechtigheid. f iVertiotijea r = eenvoudigweg,
zonder moor.
frigee'reit, fcbin. (f.) = likken, snoepen.
Cattecler, m. = snoeper, lekkerbek.
Zitterferci', in. —, —en = snoeperij, lekkernij. fiVeclertiaft = lekkerbekkig, snoepachtig. ZrOteclertitaut, = lekkerbek.
fCeetertt, febin. (b.) = snoepen, lekkerbekkig zijn.
Setite'aet, — = sleeg, slegge, slei,
slegel, groote houten hamer, klopper, trommelstok; bout, dij, lende; palet, kaatsplankje.
fitteigeht, 1cWv. (b.)= met handers en voeten
slaan; een font maken.
Scifielrborit, m. = sleedoren, wilde pruimeboom. SrOte'0, in. —, —n = slee, wilde
pruim.
aitte'Ocullbanitt, =buff"), =ftrattC in. = sleellboom, -doren, -struik.
—n = blindslang.
frbterOen, ft. (i . ) (lAtei *; fcb tic ; ictti*;
fcbfeicbe! geicbti*n)= sluipen, sluipend gaan,
kruipen, kruiperig handelen. gluiperig, slinks
doen; smokkelen; fir4 f. = sluipen; gefcbticben
komen aansluipen. fittei'd4eitb =
footmen
sluipend, kruipend, geniepig; fcbteicbenbe
S ieber = sluipkoorts. SittetAer,
— = sluiper, gluiper, huichelaar, smokkelaar.
Sc4teicterei', — = gluiperigheid, huichelarij, geniepigheid; sluikerij, smokkelarij.
ZttteirlrfieDer, 1. = sluipkoorts.
= sluikhandel, sluikerij, smokOanbet,
= smokkelkelhandel.
handelaar. Zrüleir4liatrouitte, = sluippatrouille. ScWeitiptreptie, in. = sluiptrap,
geheime trap. ZdOeirOlvare, in. = smokkelwaar, -good. CrOteictritleg, in. = verboden
weg, sluipweg, omweg(en), draaierij.
Sclifelle), in. —en = zeelt.
= sluier, voile; ben
ZitteVer,
nebinen = den sluier aannemen, non worden.
cbtei' er 11 cute, to.; :Or, = sluteruil; floors.
iAterertytft = gesluierd, duister, geheimzinnig. SitteVertitartier, nt. = sluiermaker.
fcbin. (4.) = sluieren, bedekken.
Sittererturty, 1. = sluier.
SOfeirattftatt, in. = slijpinrichting. Zeifietrz
balm, in. = glijbaan, sullebaan.
7.-.4fei'fe, in. —n = strik, band, knoop,
strop, ordelint; vogel-, wildstrik; slede,
sleep; glij-, sullebaan; slijpmolen.
fttletfett, It. (4.) (fcbfeife; fcbfiff; fcbfiffe;
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fctfteife! gefdjfiffen) slijpen, scherp maken,
polijsten, vormen, beschaven; [glijden, slepend dansen].
It. frigerfen, = sleepen, sleuren;
(eine -i'yeftung) sleehten, met den grond gelijk
maken; (een letter) zachtvloeiend uitspreken;
(noten) sleepend verbinden; (een lint) strikken, knoopen; sluffen, slepen.
Zciiteijer, tn. —t, — = slijper; gesleepte
foot, sleeper, sleepdans; strijkage. SrWeife:
rer, tu. — —en = slijperij. Zdociflitoten,
slijpmolen.
= strik.
r*eirttabet, in. haarspeld (om strikken
0. d. vast te zetten). Zrfitelfitein, m. =
slijpsteen. Sagerfung, Ia. —, —en = slijpen;
sleepen, sleeping, ontmanteling.
zrotei'be, zie Stijteie.
ScOleint, f. —(e)t, --e = slijm; slemp (van
=
gerst e. d.). Sageitn'abfonberittin,
= slijmachtig.
slijmafscheiding.
Zr4teinebriife, = slijmklier. fagernien,
[div. (fl.) = (einen ifc0) van slijm bevrijden,
zuiveren; (8ucter) schuimen; slijm afgeven,
vormen.
_–_arbiebn'ilfieber, T.; 4jaut, la.;
slijrnilkoorts, -vlies; -hoest.
fagertnickt, fr4ferinig = slijmerig, slijmig.
eigeints tier, 1. = slijm-, weekdier.
—n = spaan, harsspaan;
pluksel. fagerfmt, ft. (O.) (itt 1c4teif3e, fcbtif3;
fcbtiffe; Weif3e! nefcbtiffen)= klieven, splijten;
(jebertt) aftrekken; (IRinbe) afschillen; (f.)
splijten, barsten, slijten. Sitteifrfeber, =
veer , om 't dons of te halen. attlelfrOviiebet,
lu. = winterui.
St rOtentio, tn. = sjlemiel, ongeluksvogel.
ZeIgenint, tn. —(e) = schlem, slem (alto slagen in 't whist).
(b.) = zwelgen, brassen,
frOtentinten,
— = zwelger,
fuiven. asttentincer, tn.
--, —en =
brasser, zwierbol. Sittentmerer,
zwelgerij , brasserij , losbandigheid.
spooling (voor 't vee).
Zcfgentspe,
[Zr4teitiber, zie ScOtenbrian.] ScOieniber=
gang, m. = slentergang, sleurgang.
berian, —(e),; = sleur, slentergang.
fairen'berit, fcbiu. (1.) = slenteren, zeulen,
straatslijpen, flaneeren. Sti)len tbrian, nt.
felt,
= sleur, slentergang; am atten
tatten = de oude sleur volgen.
= takkebos (voor verZcliten'ge, Iv. —,
schansingen).
faitettlern, fcbit). (0.) = (bit urine 1. (iaticter:)
mit ben 9.trtnen 1.) slingeren, zwaaien; ScOiffe
f. = schepen schommelen, slingeren; [slenZtteWbanttlfer, m. = sleepboot. [teren].
ZrfjfelYpe, in. —,_—n = sleep, staart; sleepkar; sleepnet. fotorpen, fcbtu. (1).) (etto.)
sleepen, voortsleepen; sleuren; ba?, St-tiff
icbteot ben Infer rijdt op zijn anker, raakt
gaande, spilt het anker; ben udjt f. = slordig
werken; fidj f. = zich sleepen, zich voortsleepen; fidj mit etlu. f. = iets met moeite
voortsleepen; ficb mit AranNeiten f. = aanhoudend met ziekten to worstelen hebben;
(intr.) slepen: ber Weer fct)te4it = 't anker
sleept langs den grond, is driftig. fittor:
pent) = siepend, kwijnend. Scf)lep'pentrii:
ger, nt. = slippedrager. Scljtetyper, nt. —t,
— = sleeper, drager; lokvogel (iem. die personen in handen van afzetters lokt); sleepschip; sleepnet; sleephark; goederenwagen;
penseel met lange Karen. Zi,Miepplafteit,
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nt. = sleepbak (in de mijn). Sc4fe14lette,
iv. = sleepketting. Sc4feKvfieib, 1. = slepend kleed, japon met sleep.
srote00'llne#, 1.; :fatiet,
.-jacf,
=
sleeplinet; -sabel; -zak (of: -net, kOrnet).
= sleeper, sleepschip.
= sleepvaart.
atteWfrkiff(f)afirt,
= touw om iets te sleepen.
ZifgeWpjeit,
ZrOtePPlau, f. = sleeptouw; einen jut
netnnen = iem. op sleeptouw nemen.
Zajte'fien, 1. = Silezie. Zrotojer, a t . —t,
— = Silezier. iAtelift0 = Silezisch.
1. = Sleeswijk. SagWruig=toot:
Rein, 1. = Sleesi,vijk-Holstein. frOWitiji:010a) = Sleeswijksch.
—n = slinger; slingerverSc4teitiber,
band; een soort muuranker. Sitteit'berer,
— = slingeraar; knoeier, vakbederver,
tem. die beneden de markt verkoopt. frtfiett':-.
barn, fcbin. (b.) slingeren, werpen; knoeien,
onder de waarde, beneden den prijs verkoopen. ScOientierInelL m, = knoeiprijs, (te)
lage prijs.
slingerilnt.
Zrfjtett'berlIftein,
steen; -worp.
fc4feit'nig = snel, spoedig, vlug; fittettniart
ten spoedigste, ijlings, inderhaast. Sc4fetti.-:
— = speed, vlugheid, snelheid.
nigfeit,
—n = sluis.
Zagenje, in.
Zr4teiffenlitiett, 1.; :Hoban, m.; =gab, 1. =
sluis bedding ; -vloer ; -geld (of: schutgeld).
Zageu i fenfanaf, nt. = spuikanaal.
Saiteujenllfammer, iv.; ,meitter, in.; :tor,
f. -wachter; -poort (of: -deur).
Sittenjettlliveljr, 1.; avert, f. = sluislischuif;
-werken.
c.St*iff), tn. —(e) , —e = sluipweg, geheim
pad, list, streak, kunstgreep; met water vermengd zand, slib, zooals 't bijv. van den slijpsteen loopt; er rennt ate ScOticte hij kept
de knepen, alle kunstjes; icb fomme bir Ointer
Heine Sctficte = ik kom wel achter je streken.
frOtiMt = effen, glad, eenvoudig, ongekunsteld ;
fctticOte ,aar = plat, sluik haar.
I. [SC-title, zie Cdjtictriett.]
— = (wevers)pap, (-)stijfsel.
II. SG4110te,
ZrOciit'eifett, = haalmes. fclitiOteit„ ict)tv.
(13.) = effen, glad maken, polijsten, gelijk
maken; (bij den waver, met pap) slichten;
(einen Streit, ,t■ iirtbet) beslechten, bijleggen,
—=
in 't refine brengen. ZrOticryter, nt.
beslechter, bemiddelaar. SciitirOtifeite, ,---zoetvijl. S th ii,
th r4antiner, m. = plethamer.
Sr4Iir4ti 1ielt, to. — = eenvoud, ongekunsteldheid, eenvoudigheid, oprechtheid. Sagiar,tuna, —, —en = 't glad leggen, effening,
gelijkmaking, polijsting; beslechting, sehikking, bijlegging.
Zitticf, tn. —(e* --e = slijk, slib. jr4iief(e)::
rig = slijkerig, modderig, (van 't weer) vuil,
nattig. faitiefern, fctin. (0.): et fd)tidert
is nattig, morsig weer.
Sittiefernietter, 1. = vuil, nattig weer.
—e = papperig, klefferip,nt.
stuk (in brood). [fitliefelt, ft. (f.) (fetioff,
= klef,
gefottoffen), zie icbtiipfen.]
papperig, nattig (van brood).
frtliefOar = sluitbaar, to sluiten.
ZrOtiefriflaum, m.; =fi1er4, f. = sluitilboom,
-plaat.
^djtief{'bvt3en, tn. wig, pin, plug. Sr4fiejg,
to. —n = slot, knip, bask (van book, album enz.); Tuns; valdeur (in een sluis).
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fittieliett, ft. (b.) (it Tcbtiee ; fcbtof3; fcbtiiffe;
fcbtief3e! gefcbtoffen) = toe doen, dicht doen;
(Ziir, enfter, 3aben, Oufeum, Stute,
Sibung, Brief, 2ugen, 9.7tunb, eunb, eertrag,
arieben, Cs= be, Stauf, bie Neiten u. sluiten;
(einen in bie Wrme, an fein ,f,)er3) drukken,
sluiten; einen in rein ,Cjera f. = iem. in zijn
hart sluiten, innig liefhebben; (einen Areit)
sluiten, vormen; hie eiterirsebr fcbt4 ben
Bug = sloot, besloot den stoet; baraut fttief3e
id) --,..besluit ik, lend ik af, maak ik op, maak
ik de gevolgtrekking; teat tart fit baraut f.
wat is daaruit af to leiden, op to maken; fo
barf man mitt f. = zoo mag men niet redeneeren, die gevolgtrekking mag men niet
maken; auf eta). f. =jets opmaken, besluiten
tot lets: er fcbtlef3t bon fit auf cohere hij
beoordeelt anderen naar zich zelf; [bat
fcbtieft = dat is duidelijk]; fidj f. = zich
sluiten, toe gaan, dicht gaan, gesloten worden.
— = sluiter, portier, conSri) tie'fgr, in.
cierge, cipier, huismeester; sluitspier. Seigle':
f.
=
betrekking,
post van portier
eramt,
iu. —, —nen portierster,
enz.
huisbewaarster.
:gab, f. :Oaten, 11T.
SefilieWIlfeber,
-geld; -haak (of: klemhaak, slotkra m).
1110100W) = debnitief, beslissend, eindelijk,
ten slotte, op 't laatst.
:Haler, in. = sluit ilspier; -nagel (voegnagel).
=
sluiting,
't sluiten, afCrOtite'fiung,
sluiting, beeindiging.
Sttliff, in. —(e) 't slijpen, 't geslepen zijn,
polijsting, glans: uiterhjke beschaving, welgemanierdheid, fijnheid van vorrnen; er bat
S. = heeft fijne omgangsvormen; bat Ulan
bat einen guten S. = is goed gepolijst; (in
Obebiict) rouw, hard en glad stuk.
felgiutut = slecht, erg kwaad, boos, onaangenaam: (3eit) slecht, kwaad; (2age) lastig,
moeilijk, netelig; (B'otgen) kwaad; (91acbritt,
%utgang) slecht; (Wugen, .anb) ziek, zeer;
itjm iuirb f. = hij voelt zich misselijk, onwel;
(Ttenfcb„era) slecht, boos; um fo ittimmer =-des to erger; bie Sate ftebt staat slecht,
ziet er slecht uit; er ift f. ipeggefontinen
hij is er leelijk of slecht afgekomen; fgering,
minderwaardtg, min; id) bin j. mit bit pfrie:
ben = niet erg tevreden, zie fcbtett].
strik, valstrik, strop;
--n
ti)fitt'g e, in.
trees; slinger (voor een zieken arm); eineut
Sttingen tegen = iem. een (val)stt ik spannen;
in bie S. geraten = in de van loopen; ben
Anbf, fit out her S. 3ieben zich er uit redden.
Seigini get, m. —t, — = lummel, slungel,
vlegel. Stljtiunete, —, —en = Itimmelachtigheid, vlegelachtigheid, lompheid. fright:
aethaft = lummelachtig, lummelig, lomp.
fciiiitt'aettt, fcbiu. (b.) = slungelen, lummelen.
frigin'nen, ft. (ti.) (it fcbtinge; fcbtang; fcbtiinge;
fcbtirtge ! geftfungen); slingeren, slaan, leggen;
slikken, inslikken, schrokken; einen Strict ant
ettu. f. = een touw om iets slaan, leg„.gen,
bie %rute inn einen j. = de armen om iem.
heens laan, iem. omarmen; (ein eanb burt
bat es" aar) strengelen: bat ,C"jaar in tecbten f. =
't haar vlechten; eine Scbtinge, einen Anoten f. =-een strik, een knoop leggen: ben aleiben f.
dansen, een rondedans doen, in den rondedans
zwieren; fit um, burt etrn. f. = zich om,
door iets heenslingeren.
VAN GELDETZEN
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frigin'aern, fatty . (b.) bait Stiffen = slingeren.
Sr4tittg' faben, :geluiiitet, f. (od.:Pflan3e,
to.) = slingerIldraad (of -rank); -plant.
= kronkelpad.
Sittivalflab,
Cdjit f, m. —(e)t, —e = berg , aardverschuiving.
arritiplie, —, = brandgang; slip (van
een jas).
attitil.i'Per, in. —6; Zit tits'permitc0, tn. =
gerunnen melk.
arri tio, in. —et, —e = das, strikdas.
Sattitlen, nt. —t, — = slede, slee; enter
ben SC. foramen = in 't ongeluk raken.
= baan voor sleden; et
arigirtenbaijn,
ift SC. er kan met sleden gereden worden.
sledevaart. Srl)fit'tett:
ZrOtititenfaftrt,
/oferb, — sledepaard; geputt tvie ein Scbt.=-bont opgedirkt. Sittititerbaipt, = glij-,
-sullehaan. Wirtertt, frbin. (b.) = glijden.
Sittitt'fa)ttft, in. = schaats; Scbt. taufett
schaatsen rijden. ScWitt'fAttifiiittfer, m. =-schaatsenrijder.
SAti#, m. —et, —e = insnede, keep, spleet,
scheur. fel)liWaugiae Wnefett = Chinezen
met spleetoogjes. fcbtb. (b.) insnijden, ,, spliJten, opensnijden, scheuren; ge,
jcbtiVe %met sphtmouwen. SeijitOeniter,
=-f. = hoog, smal venster. Zr14 tiOnantet,
= slaw.
mantel zonder mouwen.
lancet. Seigilliftrelf,
arigityntefier,
belegstuk (bij een split). ScialVtierfr4tuff,
m. = spleetsluiter (aan camera's).
ar4foirlinifi = hagel-, sneeuwwit.
—tt = slof, pantoffel.
[Scifior're,
frOtor'ren, fcbm. (0.) = sloffen.]
Sebtok f. Scbtoffet, Scbtbffer slot (aan deur,
kast, geweer enz.); kasteel, slot; zie ook:
Wieget. Sci)Cofrauffetier, m. slotbewaarder,
-voogd, kastelein. Sttfoffbleri), T. = slotplaat.
—n, (meest in 't meerv.) =
Srbro'f;e, iv.
hagelsteen. (t).) hagelen.
Scijtorter, m. —t, — = slotenmaker, kleinsmid. Selgorferarbeit, iv. = slotenmakers—, —en = slotenwork. Scr)tufferei i,
makerij, kleinsmederij.
Sciitorfer 1I aefeite, m.; :baublverr,i.; :meifter,
m. = slotenmakersilknecht, -ambacht; -baas.
arijtoirfeber, tn. = veer van een slot. altfoir:.
frau, to. = slot-, burchtvrouw. SrOtortrei:
vrijplaats (om een slot).
Oat, iv.
ScOlotilgarten, in.; :graben, m. ; =bauPt=
mann, ; zt)err, = -gracht;
-goeverneur (-voogd); -beer.
= binnenplaats van een slot.
Srbtojrip.ff,
Srigofrptat, nt. slotplein. Sittofrprebt:
ger, in. = slot-, hofpredikant. CriOuirriegel,
M. = tong of schoot van een slot.
:beritiatter (od.
Srfjok II tor, T.; :turm,
=boat), nt. = slotilpoort; -toren; -voogd.
SitiofOogtei, = woning van den slotvoogd.
ar4iofil ivatte, Yu. = slot-, burchtwacht.
frotoopeifi, zie fcbtobtueif.
—(e)6, —e it. CSCOte = schoorsteen
Sr4tot,
(van fabriek, stoomboot e. d.). SIttotjeger,
= schoorsteenveger.
Zditotler, in. —6 = beverij, bibberatie;
rammelaar; pap (in zoutziederijen); kleingehakte steenen. SittotleraPfel, m.=-- kalvijnappel, rammelappel. Sitioftergattg, nt. =
sloffende, be y ende gang. frigarterig = bevend,
waggelend; slordig, ha y eloos. SeigoVterigfett,
iv. = beverigheid, slordighetd. ftigotitertt,
fcij it) . (Ii.) = t even, sidderen, waggelen: slungelen, bengelen, flodderen; fcbtotternbe Aniee
31
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bevende, knikkende knieen; jcbintternbe Slid=
ber = flodderende, los en slordig zittende
kleederen. fr4tott'rig, zie jcbtotterig.
ZrOttutt, In. —, --en = kloof, engte (tusschen
rotsen, bergen), ravijn, holle weg, pas, afgrond.
snikken, hikken.
tut:Wien, fcbM. (b.)
snik, hik, snok.
difitetyger,
ZrOtnct, m.
— e u. Scbtilde = slok, teug,
hik, snik.
dronk, borrel. Sriguifauf, in.
friguclen, jcbin. (b.) = slikken, slokken;
snikken, hikken. Z th inclen,
= slikken,
— = slokker;
hik, snik. Sr4lucler,
ber arme a = de arme slokker, slokkerd,
sukkel. fittucthielfe = slok voor slok.
fdifit'Dern, fcbin. (b.) - knoeien.
[Sci)tuff, tn. —(e) = sluipweg, -gat; mof.]
- onbehouwen mensch].
[Zdjtiiffet,
tuft = Scbtitcbt; hol.
Z Innen* er, in. = sluimer, sluimering,
dutje. ZeDfum'inerer, in. — — = sluimeraar. Sc4funenternott, tn. = god van den
slaap, Morpheus. ZdOunfinertiffen,
=
sluimerrol, hoofdkussen. Zdjitn'tnertoPt,
= slaapkop, uil, stommeling. Sdonnt',= slaapkorrels, slaap. frijium'=
nterfOrner,
merit, fcbtn. (ti.)
sluimeren, rusten, dot= avondpunch.
ten. ZMIuntliterPintet,,
ZruntInerrotte, ID. = sluimerrol.
[Z 1=0, nt. = blind geluk. f dj Ituttinn,
fcbin. (b.) = gelukken.]
Zitinntipe, zie Scbtaintie. frignin'pen, zie
iCamPen. Zrignmiper, nt. = slordig
mensch, slons; slikrand (aan een rok).
zie jcbfampig.
Srblunb, nt. Scbliinbe = keel, keelgat;
strot, slokdarm; diepte, afgrond; vuurmond;
ber S. bed steered = 't peilloos diep der zee;
ber S. ber otte = de peel der hel.
riAtun'Aig = slonzig.]
--(e).?,, Scblii0e = schuilhoek,
Zit1ii0f,
sluipgat; trek, greep; strik, lint. fiVii/rfen,
(f.)=sluipen, glippen, glijden, schuiven.
frOfillYferin, zie fcbtilpfrig. Scblupfiyaten,
= sluiphaven. CrlituPf i toeD, f. = schuilhoek, sluipgat.
foOtiilerig
glad, glibberig; lastig, teer,
netelig; onkiesch, vies.
ScOluOrittinfei, m. = schuilhoek, sluipgat,
wijkplaats.
SCIOUP'Pe, zie Scbatuppe.
Sitturf, fit. Scbtiirfe slok, teug;
smalle bedding. fc4iiirifen, WI). (b.) = slurpen; sloffen.
Zdjittfl, m. Scbtuffe, Scbfilife = sluiting (ber
Situng, Zebatte, Necbnunc3); slot (dined
(biebicbte, diner Webe); einde (eineb .3itget;);
gevolgtrekking, [besluit]; stevige houding (te
paard); bie Tiir bat fatten S. = sluit niet;
aunt S. = ten slotte, eindelijk. ZdoWaft,
nt. = slotakte. Se4tufrantrag, veerstel tot sluiting (van 't debat). Cititikart,
tn. = wijze van redeneeren. Crinufrbalien,
sluitbalk. Zit tuffbentertung, in. =
laatste opmerking.
= sleutel.
Schtiirfet,
Zr4tiirgetilbart, m. :Odin, f.; =WM, j. =
sleutel ll baard ; -been; -schild.
Cc4tiirfellIblume, to.; :bunt), 1.; =for4, j.;
=ring, in. = sleutellibloem; -bos; -gat; -ring.
SMiufrfalt, = afronding (van zinnen),
slotval, toonval, cadans. ZiVinkfolge(rung),
lu. = gevolgtrekking. C tufrform, tn. -=
vorm van een sluitrede. Sitiuirforntel, in. =
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slotformule. fr4tujrnererijt = logisch.ZrOtitiT=
= slotzang.
nefang,
frigiiffin = besloten, van plan; j. fein = besloten zijn; j. inerben = besluiten.
slotval, cadans. artitufp
Zefiltifilaben3,
fette, to. = reeks van sluitreden. arottor:
= slot-, sluitpunt.
4fluttt,
:robe, ii). = slotIlreZr4tittrIlrerimun g ,
kening; -redo (of: slotwoord).
ZrOtuffreity, to. = slotrij, sluitrij, slotregel,
slotreeks, opsluiten (van 't gelid). Ze411*:=
fan, m. ---= eind, besluit, concluzie, eindstelling.
Schinkfitpattn, in. = eind-, slotzitting, laatste
zitting. Zo4Inkftein, in. =sluitsteen. ZcOttufr:
=telt, 1. = eindoordeel, eindvonnis. Sittufr=
= slotvers. fr4tu'initbrig = tegentier,
strijdig, inkonsekwent. tufrivort, f. =
slotwoord. Z itinfncif4en, j. = sluit-, slotteeken. ZrOttafnettet, nt. = borderel, lijst.
= smaad, verachZrimac4 (sjataach), to.
ting, openlijke schande, boon. fAntartrtieberit,
--,fiefaben = met smaad overladen.
frOntariTten, jcbtu. (b.) = smachten, wegkwijnen; (mid) ettro.) smachten, vurig verlangen.
= smachtend, verlangend, kwijnend. Zerintattt'flan, ziectnacbtta0en.
fc4iniirlytio = tenger, slank, mager, rank;
[smachtend]. ZitinarlYtigteit, Yu. = tengerheid, slankheid enz. Zitinan)rtaPpen,
in. = hongerlijder, bedelaar; smachtend minnaar. Zr4ntaittlorie, = krul (aan de
slapen). Zr4inar4Vrienten, nt. = riem of
gordel (tegen den honger). frinnarlybolt =
smadelijk, schandelijk.
I. [ZrOtitari,
zie Oejcbinact.i,
II. ZrOntad, in.
sumak, smak, /ooiersboom , verfboom.
smak (vaartuig met
-n
ar4macle, in.
weinig diepgang).
smadelijk, lekker. Saimaa',
frimact'nafit
= smakelijkheid, goede
tyiftinfett, in.
smaak.
zwarte pit can
, —it
I. Zr4ntab'ber, in.
de kaars.
= vuil, modder. f(*nab'z
II.Zrtntati'Der,
bern, jcbtu. (b.) smeren, knoeien;
jcbmabbert = 't is vuil nat weer.
miitybrief, nt. =smaadschrift, schimpbrief.
(1).)
smaden, schimpen;
(einen od.) auf einenj.
iem. smaden, hoonen.
CZ*Ithiruebic4t, f. = schimp-, spot-, smaaddicht.
= smadelijk, schandelijk;
erg; [schraal, sober, karig].
= smaadlIrede;
Zripnii4lrebe, in.; 4r4rift,
-schrift.
= kwaadsprekendheid, lasScOmiiirfurtit,
kwaadsprekend.
terzucht. fr4ntiin'fiirtitig
--, --en = smaad, schimp.
CSOnii'nung,
ZrOntiifyinort, j. = smaadwoord.
frOntat (jcbinater 'a. f(bintiter) = smal; schraal,
sober, mager ; („sagertu.) mager, klein.
:btiittria = met smalle, magere wangen; met smalle bladeren. fripuhlen, fcbiu.
(1.), (auf einen) = brommen, knorren, schelden, smaden (op iem.). frntii'tern, jcbin. (b.) =
(einem rein infoininen) kleiner maken, doen
verminderen;
%edit) verkorten;
fiuten %amen) benadeelen ; (bie reitjeiten einen
ianbeb) inkrimpen; [smaller maken; ficb j. =
smaller worden]. miilerung, —, —en =
vermindering, verkorting, benadeeling, ink rimping. Zr4ittat'llan, m. = schraalhans; bei
ibin ift S. Riicbenmeifter = bij hem is Schraal-
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hens kok.
= smalheid,
smarte, schraalheid, soberheid.
Capitaffati beit, f. = Smalkalden. fripliatfar:
blia4 = Smalkaldisch.
= smelt-, kobalt-, emailSapnatt i btaii,
= smelt, kobaltblauw. Si:tntalite,
glas, email.
Zdjutatlier, f. = jong p ert of jonge ree van
kleinvee.
een jaar. Scbritat'bieb, f.
= smout, reuzel, vet; cif, bat
Crtntat3,
limber Sat?, nod) = er zit geen pit in.
Ce4iital3'birtie, in. = boterpeer. Samtat3';
butter, in. = gesmolten boter. fripitati3en,
jcbin. (tj.) = met reuzel of vet bereiden, vet
= in reuzel gemaken. SapitatVitayn,
bakken koek. Situtat3'0fattne, tn. = koeke=- boterham met
pan. SMntatallulf e,
reuzel. Zamat3lopt, in. = reuzel-, vetpot.
= room; silk,
Cdpitattb, Capita-tit,
bezinksel.
(b.) = klaploopen, tafelfr4utarot'3ett,
schuimen, als parasiet leven. Sam arot'vr,
klaplooper, tafelschuimer, panin.
likker, parasiet, ook: woekerplant.
-,
-en = klaplooperij. frfona:
rot3erei',
rot'3ertfrf) = klaplooperig, parasietisch.
=tier, f. = woekerCapttartif3er4fitin3e,
plant, -dier, parasiet.
-,
= snede, houw (in 't
actintar're,
gezicht), degenwonde, schampwonde, litteeken.
eenvoudige meelspos;
[etintarireit, tn.
nietigheid, pro!; bad ift
= dat is me
'tzelfde].
vol litteekens, vol schrammen
fe4iitar'ripi
en vegen.
actptia'frin (spr.: simaasie),
- - = fun gekruld lamsvel.
Situta14, e = (klappende) kus, zoen. fcipuatVit, fd)in. (b.) =
smakken (bij 't eten); kussen, zoenen (dat
't klapt).
Sclintanst, -(e) = rook, walm. fripttatii;
Men, fcri). (b.) = rooken, dampen, smooken,
walmen; [fcbmatuben ad. fcbmitucben = (ryteifcb,
Oiertert) rooken, berooken]. Scipitaul*r, m.
rocker, smooker. Sittnctudyf suet',
f. = walmend, dampend vuur. CrOvitau0=
rookgezelschap.
gefetifitaft, in.
Sapitni0, Scbmitufe = smulpartij,
festijn, onthaal; lekkernij, iets heerlijks.
fapitaus fen, fc0to. (b.) = smullen, banketeeren.
- = smuller, fuiver.
Sapitauler,
--, --en = Scinnau,?,
Cripitauferei`,
fripitecleit, fcbtv. (tj.) proeven; smaken,
genieten; smaken, een zekeren smaak hebben,
goed smaken, bevallen; [(iets) ruiken; geuren ;
fie faint ibn nicbt f. = met uitstaan]. C-cipitec
per, nt. - = proever (die dranken
onderzoekt) en proever (die veel houdt van
dringen en eten).
Crpiteer, zie cbitter.
= weverspap. fcOntei'Men,
Capital*,
fcbtu. (b.) = pappen, slichten.
-en = vleierij, liefScbineirbael',
koozing, flikflooierij. fc4nteilfjetfinft = vleiend,
beminnelijkj. Sainte::
streelend,
clieffatw, ty . = vleipotje, vleipoesje, vleier,
vleister. fapitei'dytu, (ti.) (einein) =
vleien, streelen, liefkoozen; einem, fist mit
env. f. = iern., zich met iets vleien; einem
ettu. ina Cbr = iem. iets liefe toefluisteren;
geflatteerd;
bah tlortriit ijt gefcbmeicbett
ic) fable mid) gefcbmeicbat = ik voel me ge-
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zich
vleid, gestreeld; ficb in jemt. Ounft f.
door -vleierijen in iems. gunst dringen.
f. =
SMittei'Mallnaine, nt.; =rebe, to.;
vleillnaam (of -naampje); -teal; -woord.
= vleier, flikflooier.
Sapneiayter,
fripneirWlerife4, = vleiend, flikflooiend, vleierig.
zie gejcbmeibig.
fAutei'jleit, ft. (b.) (ice fcbmeif3e, jcfpnif3; frbiniffe;
fcbmethe! gefcbutiffen) = smitten, werpen,
gooien; [sleet]; (stud.) ten bests geven.
Cdjmeiji'fticge, in. = bromvlieg, vleesch-e = smelt, smeltglas,
Zitinet3, in.
email, glazuur, zachte glans, lieflijk waas.
Cdpitet3'arbeit, = emailleerwerk, smeltwerk , brandschilderwerk. SapiteI3'arbeiter,
in. = emailleerder. fiipitet31 bar = smeltbaar. StioneiViattelt, Iv. - = smeltbaarheid.
= gesmolten boter.
SibmetOnitter,
= 't smelten, smelting.
Sdnitet3e, to.
frioneV3en, ft. (f.) (be fcbmi1(ef)t, er fcbmiT3t;
jcbmoi5; fcbmiii5e; fcbmii3! gefcbmolyn)
smelten, vloeibaar worden, wegsmelten, verminderen, vergaan, (in rho.) overgaan, zich
oplossen;
fcin. (b.) = doen smelten,
oplossen, doen wegsmelten, roeren, treffen,
sinelaandoen; emailleeren. fajutet'A ent)
tend, kwijnend,lieflijk-zacht klinkend. Zcfpner,.
m. --6, - = smelter, gieter; reuzelkoopman, worstfabrikant. Scrottelvrei', to.
-ert = smelterij, gieterij.
Situte131farbe, to.; ,geutitibe,
emailllkleur; -schilderij.
in.; =Witte, in. =
Catutet3'llgrab,
smeltlIpunt, -hitte; -erij.
:fefiet, in. =
-Scintiai'llfaututer,
-ketel.
mailleerkunst.
e
et3',.
ar4ntelVituft, iv. =
= brandschilder, emailschilder.
metier,
::riibretwit, f.; =tieget,
Cdpitet3'llofen,
smeltiloven, -buisje (of: blaaspljpje); -kroes.
-- = smelting. Scipitet3'=
aMtnet'iung,
Wert, f. = smelterij, gieterij.
smeer, vet,
se. (beffer:) f.
Capiter,
fott bit nicbt aunt S. gebeiben =
reuzel;
't zal niet tot je voordeel zijn. Cam, rforter'bctur4,
smeerbuik.
ut.
ar4uteri net, in. = smergel, amaril.
fc4nter'getn, fcbtu. (b.) = smergelen, met
smergel polijsten.
--e = dwergvalk.
Sitmert,
---n=-- smeerling, grondeling.
Ccbuter'le, tn.
Capner3, m. -en = smart, pijn; mit
-cbiner6en = met smart. fitiiier'3eit, fcW-u.
(f).) = smarten, pijn doen; bet ginger fcbiner6t
mitt (catch : min) = doet mij zeer, doet mij
pijn; bet tortvurf fcbtner3t micb = smart mij,
fcbinert mid), ba1..=
doet mij zeer, pijn;
bet smart mij of doet mij leed, dat...
Criimer'3eiOnelb, f. smartegeld (vergoeding voor verwonding enz.), rouwkoop, rouwgeld. Cd)uter'3eneittb, j. = kind der smarte.
Sapiter'AeiOtager, f. = ziekbed, lijdensbed,
-leger. Crbuiers3en4ritf, ,:fAret, = smartkreet, kreet van pijn, van smart. fapiter3',fra = vrij van pijn of smart. fapiter3'.=
tiatt = (physiek) pijnlijk. fcbuier3lic4 =
(morsel) smartelijk, bedroevend. frbitter3'::
litibernb = verzachtend. pijnlenigend of
-stillend. frbutera,'W = pijnloos. Zocipiter3':
pijnloosheid. fapiter3iftit:
tojinfat,
leub = pijnstillend. fcbitterpwit = smartepijnlijk.
31'
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= room.]
[SMIttetrten, nt.
—e vlinder, kapel.
aripnets terting, nt.
Sritmet'terliuntl art, vlindersoort; -:Lard,
wispelturigheid. fltutetlerliitiOnrifig = vlinderachtig; wispelturig. SrillitorterlittOfattn,
= vlinderjacht, -vangst.
fttutertern, fcbiv. (i.) = (met klinkend, knallend geraas) smijten, slmgeren, kletsen, slaan,
treffen; ber Zonner fmatettert = ratelt. knalt;
(ZrontInteit) schetteren, sehallen; (Ziiget) slaan.
[C.,:r4ntici fe, —, = zweep, zwiep; slag
of dun uiteinde van 't koord.]
—e = smid; jeber iftjeirte
Zdinticb,
Otitcre?, = iedereen heeft zijn eigen geluk
in zijn hand. icimitieb'bar = smeedbaar.
ScOutielYbarielt, in. — = smeedbaarheid.
QS-Ci)litie'be, iv. --, --n = smidse, smederij;
gel en = aan 't goede kanSot bie recbte
toor aankloppen.
Zit ntiebeliambufl, tn.; :arbcit, to.; :Oafg,
= smidsliaanbeeld; -werk; -blaasbalg.
Srtie 'beeifen, = sineedijzer.
,fotiten,
:Oatintter,
c-7,
1/4
mie ibelleffe,
zitteifter, m. = smidslihaard (of-schoorsteen); -hamer (of: smeedhamer); -kolen;
-bags.
ittmieben, (0.) = smeden; maken, in
elkaar zetten; bad Cif
, en j., jolange e?, Mann
(od. beif) ift = 't ijzer smeden, terwijl 't heet
is; einen in Setten, in Cif en 1. = in de boeien
slaan; (2iigen, %nictildge, q3Uine, serf e) smeden; Nat& f. = listen en lagen leggen, intriges op touw zetten.
scheeve hoek; be-,
r4titiene,
weegbare winkelhaak, zwei; vouwbare duimvlijen, drukken,
stoic. fri5utiegen, fcbis. (b.)
leunen, schikken: (hen Aol)f in hie (anb) fie=
geleund; (bie Vtrme um einen)
fcbmiegt
slaan; fill an einen f. = zich tegen iem. aanvlijen, aandrukken; ficb j. enter, nacf) od. tif4
tnit ¶at. = zich voegen, zich plooien naar;
ficb j. unb biegen = zich schikken, zich °riderwerpen. fripitien ifnut = buigzaam, lenig,
soepel, meegaand. Samiewfautfeit,
buigzaamheid enz.
—n = bies.
ZrOutie'te,
eimnier, f. smeer. Cifintieraitien,
43f. = knoeierij; (stud.) geschenken (ter omkooping). Stimieri buit, = kladboek.
Cr4titierliiir4fe, in. = smeerbus, -dons.
Stinnie're, is. —, —5 = smeer, vet; vuil,
vuile zaak; smeer, slaag; nietigheid, rommel;
verlegenheid, netelige toestand; slechte rondtrekkende tooneelspelerstroep. fctimie'reit,
fcbin. (b.) = smeren, bestrijken, insmeren;
knoeien, morsen, slecht werk leveren, kladden; e?, gebt lair gejcbmiert = 't gaat als gesmeerd; jeine Sobten j. = op den loop gaan;
lid) hie Aebte f. = wat drinken; einen =
iem. de handen smeren: omkoopen; einem
ba?, Maui j. = iem. honing om den mond
smeren; (Vein, IBier) vermengen, vervalschen.
Sefilltierer, —?,, = smeerder, knoeier,
kladder, vervalscher (van wijn e. d.).
rerel', iv. —, —en = insmeerderij; knoeierij,
kladwerk. crinnier'finfe, tn. = smeerpoets,
vuilik. fcfpnie'rig = smerig, vuil, vettig,
glibberig, vrekkig. actuticritiife, = zachte
kaas. Zititticritappen, in. = smeer-, vetlap;
smeerlap , vuilik, deugniet. Crfintier'fatbe,
zachte
= smeerzalf. Zitntier'fcifc, iv.
zeep.
Scipttinfliatfam, nt. = witte balsem. Zittitinf,
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biirijfe, iv. = blanketseldoos, poederdoos.
SrfIntin'te, iv. —n = blanketsel; fig.
mooie schijn; S. auftegen = zich blanketten,
zich poederen. frimittlent, jcbtv. (b.) = blanketten, poederen; onder een mooien schijn
verbergen.
Cdlmittf'Iintittcl, f.; =Oftiifterifien, j.=schoonheidslmiddel ; -pleistertje (of: moesje).
= blanketsel-, poeierpot.
Scipitintlopf,
= schoonheidswater.
ZrOntinti tuaffer,
COttiri net, frOminietit,
cbinerget 2e.
Zdyntifi, in. Scbinijje, Scbmijje houw, duelwonde. snede (over 't gezicht), litteeken;
streek, toets (van een schilder); Mere Beicb:
hung bat a = is vlug en knap gedaan.
S itutifje
slaag.
--e = slag, houw; spat,
ZrOmilth m.
vuile rand (aan 't kleed); schandvlek, smet.
– tt = slag (dun einde
SCOMIV3e,
van een zweepkoord). frbinif3en, fcbis. (tj.)
slaan; besmetten, vuil maken, smeden, lasteren.
m. d, oud boek; smooker,
rocker. frOntii s ferit, (din). (tj.) = (in de boeken) snuffelen.
fdittiOrtett, jcbtv. (b.) = pruilen, mokken, boudeeren; [glimlachen]; f. unb grorten = pruilemuilen.
frOntottie'rett, fcblv. (b.) = broederschap drin= (stud.) groet; S.
ken. attritorli, j.
trinfen = broederschap drinken.
Sr4ntoffi lliimmerri5eit, (od. ,ftittliten), f.
pruilhoekje.
boudoir. Se4ittoillvintet, m.
Zripitor'bratett, gestoofd, gesmoord
vleesch. fr4nto'rett, (div. (t.) = smoren,
stoven; (in her <_*) smoren, stikken, braden.
arimorifteifc4, f. = gestoofd, gesmoord
= smoorhitte.
vleesch. Sffintor4ity,
= gestoofde roode kool.
Sripitor ifo01,
= stoofpan.
cntor'topf,
winstje, profijtje, [eig.
praatje, verzinseltje]; einen Scbinu marl en =
op slimme manier profiteeren.
acknturf, —(e)?,, —e = sieraad, siersel,
tooi, opschik; parure. fMntitct = knap, mooi,
fraai. sierlijk. ScOntutf i artnit, iv. = juweelen,
bijouterie. fitittilc`feit, jcbtv. (tj.) tooien,
opsieren, mooi maken; in een mooi licht
plaatsen, een mooien schijn geven, opsmukken ; fish mit fremben ebern j. = met vreemde
ve(d)eren pronken. Zripnutt'nelb, j. = geld
voor tooi en opschik. adjututtl-Anbter, m. =--handelaar in juweelen, juwelier. Scipttuttfaft=
den, f. = juweelen-, bijouteriekistje. Sdpiturr.
bijouteriewinkel. fr4muttiot-4 =-taben, nt.
onopgesmukt, eenvoudig. Zr4itturfittabet,
juweelen spell, borst-, doek-, haarspeld, broche.
opschik,
Scfpnuct'far4en, q3t., :Ware, iv.
tooi, juweelen, bijouterieen.
CrtjmubbeieV, iv. —, —en = morsboel, geklad,
kladderij. frOutub'betig = kladderig, morsig,
knoeierig. fcrintub'bettt, jcbru. (tj.) = morsen,
kladden, knoeien.
arimuninci,
—; ZMIIIII RO CICV, in.
—, —en = smokkelarij, sluikerij, smokkel-,
smoksluikhandel. ptittun'nefit, jcbiv. (b.)
kelen. Zlipttligi tleilVare, iv. = smokkelwaar.
— = smokkelaar.
-Scimugq'ter, m.
Muttign'terbanbe, iv. = smokkelaarsbende.
meesmuilen.
fripitun'ytit, jcbis. (fl.)
[SitmuL in. —e6 gepraat, gebabbel. frtimu,..;
praten, babbelen.]
felt, fcbiv. (ti.)
vuilnis, vuiligheid,
Zrimittif, in. —e6 = vu

Zttntutilittnet.
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modder, slijk. Zcittui'artitet, tn. = morsmorspot, smeermouw. Sitinuirtiartet, 1.
poets. Sr4ntutybogett, = misdruk. frimue=
3eit, fcbiro. (b.) = vuil worden, morsen, kladden, vuil maken; 't geluid van 't wild nadoen;
feicbt f. = besmettelijk zijn (van stoffen).
Sittnuiffartie, vuile kleur; grauwe.
sombere kleur. StfpnitiOnf(c), nt. = morspot, smeerpoets, vuilik. Zripititirfictf, m. =
vlek, smeervlek, vuile vlek. Sitnutti'Ottntittel,
—(e), —e
= vuilik. car4utut sAtait,
gierigaard, vrek. fitnutt'OR = vuil, smerig,
morsig, gierig. Sciottut'Ogfeit, in. —, —en =
vuilheid, vuiligheid, smerigheid. Sittnutyrit,
werkkiel, morskiel.
ter,
nt. = vuile lap. Sr4mutrtiefe, m. = vuilpoes, morsebel. ac ripitutotictel, m. = vuilik,
smeerpoets. -ScOnittOlutPler, f. = misdruk;
kladpapier. Sripantlytitet, nt. = voortitel,
Fransche titel.
friptabliern, fcbin. (b.) = babbelen, wauwelen,
snateren.
Ze4ttaInt, in. —6, Scbniiber = snavel, bek,
sneb, voorsteven; jeber ingef fingt, tnie ibm
ieder vogeltje zingt,
bet S. neinacbfen ift
reben
zooals hij gebekt is; einem nacb bem
iem. naar den mond praten; bad fist nitbt6 fur
dat is geen spekje voor jouw
beinen S.
— = snaveltje,
bekje. Scintalmitten,
frintalieffOrmig = snavel-, snebvormig. fr4nabeite'ren, fr4nalletn, Irtn. (b.) =
lekker eten, smullen, met trek eten.
(b.) = van eon snavel voorzien;
ban,
f. = trekkebekken.
snebIlschip
Scipta'befIlfr4ift. f.; :fri1u1), in.
(of -schuit); -schoen (oak: tootschoen).
Cr4nalnittielbe, tu. = lekkernij, lekker maal,
smulpartij. Zripta'bet3ange, = nijptang,
smidstang; snaveltang (van den chirurg).
frOnabutie'rett, zie fdmabefieren.
Ce.:cintatt, nt. —(e)6 gebabbel, gepraat, grap,
onzin; ScOnacte = grappen. fr4ttacifett, fcbin.
(b.) = babbelen, praten, kletsen. felmacitig,
grappig, koddig.
fcilltaififri)
—=
Sr4ttatbatiiipfet, Se4na`berbiipfef, f.
straatdeuntje, dansdeuntje, zangspreuk.
—n = (langbeenige) mug;
Sciptcete, in.
grap, aardigheid, scherts.
—n = gesp. fdjnattcn,
Sriptalle,
fcbtri. (b.) = gespen; [knellen, klappen].
(b.) klappen (met de tong),
firilnati3en,
smakken.
fMitapp ! = snap! hap! Sitim44,,, nt. —(e)6 =
snap, hap, greep. frOttatiliett, fcbin. (b.) =
snappen, grijpen, knippen (als een knipmes,
met de vingers); Happen, happen; 2uft f. =
lucht happen, een luchtje scheppen; nano
2uft f. = naar lucht happen, hijgen; bah
cotoo fcbtmOt = verspringt, springt los.
Sw itniiP ' per, m. — = lancet, laatvlam;
kleine handboog, veer. Srljnappleber, to. =struikroover,
veer. SciputPO'balitt,
bandiet; snaphaan. Srbttatipinteffer, f.
knipmes. Sititapp i jacf, m. = knapzak, ransel.
nt. Scimiii3fe = jenever, brandewijn; barrel, drupje, glaasje, slokje.
SrintatWbruber, in. drinkebroer, jenever= kroeg, herliefhebber. Ce4ttaP itntbe,
berg. ittnaPifett, fcbtn. (b.) = jenever drinken ,
kroeg, herborrelen. Scirrial.itvfneipe, in.
= jeneverneus.
berg. SciptcOWnafe,
frirtarAeit, fcbin. (b.) = (in den slaap) snurken, snorken, ronlien, snorken, snoeven.
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snurker, snorker,
Stimaritter, m. —6, —
ronker.
brombas, brommer.
S tint arri afb
rater. friptavren,
Sciplar're, tu. —,
fcbtu. (b.) ratelen, snorren, brommen;
brouwen (hi] 't spreken). Stintarrimften,
nt. = enkele wachtpost. ZrWtarr iineri, f.
jong afgesneden loot.
—, —en
arfittat,
arintatlerer, tn. — = snateraar, babbelaar, snappen. Sitttarternait, tn. = babbelkous. fOutirterin = snaterachtig, babbelachtig. Saptatitertiefe, = babbelkous,
kletstante. Sr4itat' termanf, f. = babbelaar,
wauwelaar. 41)3W-t i ter-it, fcbin. (b.) = (van
eenden, ganzen) snateren, (van ooievaars)
klepperen; babbelen, snappen; snateren;
[klappertanden].
[aAttatl, m. —e6, Scbniite = hoofdtooi van
bruid of peettante].
—, —en = snauw, snebschip.
Srintait,
frintan'tnit, fcbtn. (bi6ru. ft.: fcbnoh, gefcbnoben)
(b.) = snuiven, blazon, hijgen; snauwen;
nacf Nacbe f. = naar wraak hijgen, hunkeren;
bet Zattroinb fcimob = de dooiwind blies,
woei; (ficb) bie %ale f. = den neus snuiten.
ftfittaujett, TAW. (b.)=inoeilijk adem haler,
snuiven, blazers, hijgen, ademen, snuffelen.
rZriman'fert, f. = automobiel Criptalq::
Bart, nt. = snor(rebaard), knevel. ScintituAf=
snuitje, bekje, snoetje.
ften, f.
Sciptau' v, in. —, = snuit, snoet,
bek; tuit (van lampen, kannen), bek of tuit
(van dakgoten). f cfmau'vit, fcbin. (b.) =
snauwen, afsnauwen
zie fcbnaugit.
Sriptau'vr, m. —6, — zie Scbncutt3bart.
Scijnecle, —, = slak; (in 't oor) slakkenhuis; wenteltrap; volute (aan een zuil);
slakkeboor; schroef van Archimedes; huiselijke vrouw. Zrfitteclettart, to. = slakkesoort,
slakkenaard. fciptecifettattig, frkticcifetifijr,
slakachtig, -vormig. Scinteetenfrak
tn. = schade door slakken aangericht.
Scipteclengauq, nt. = slakkegang (nig. en
jig.), spiraalvormige gang of laan, slingergang. SiOneclengetiiiufe, = slakkenhuis.
Santeefengettiiithe, = slakhuisvormig ge= slakkenhuis.
welf. Scijneclen4a10,
= spiraalkegel. Sitner:
Scfpteci rettfenci,
= slakkelijn, schroeflijn. Stipteff:
tentinie,
een slakfentioff, in.: mit bet S. fabren
kengangetje hebben. Sdpiccientuitthung,
schroeflijn, spiraal.
—(e)6 sneeuw; (geslagen) schuim
Zciptee,
(van eieren). Sriptee'batin, tn. weg over
de sneeuw. Sctitteelmil, m. = sneeuwbal
(oor,; de plant viorne). fripteet ballen, fcbin.
(b.) = met sneeuwballen gooien. sconce':
berg, nt.=sneeuwberg, -hoop. Srintee'beraer,
tn. —6 = Schneebet ger tabak. fripteelgittth =
bout, dat
sneeuwblind. ac r4ttecf bruri), nt.
door den sneeuwvracht is afgevallen.
Sitnee' ll fait, in.; = florfe, =ne=
birne, f.—sneetrwlival;-vlok; -gans; -gebergte.
S rlice' llnefithe, C . ; , nefta p er, f.; =niOdclien,
f.
sneeuwilvelden, -jacht; -klokje.
Zrilnee' l lareme, W.; =Outpt, f. = sneeuwIlgrens ; -hoen.
frfinceittt = sneeuwwit, -achtig. fitttee'la =
sneeuwwit, met sneeuw bedekt, sneeuw...
ridripteellumpen, = sneeuwklomp. Scinteet,,
fvttig, m. = winterkoninkje; er frail ficb tnie
hij is erg in zijn nopjes.
sin S,
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=
fuOpe, tn.; :taluitte, hi.; :fit*,
sneeuw II k ruin; -lawine ; -glans.
"1"itat,
ciptect 11 Mlle, al.; =mann,
sneeuwIllijn; -man (of: -pop); -maand (NivOse,
21 Dec.-20 Jan.).
itnee' II idiaufet (od. :1Aigoe), M.; :fttirm,
in.; 44'414, m. sneenwlischop; -scherm;
-schoen (of: -schaats).
Ccfmee' treiben, 1. ; =Iy affer, f. = sneeuwiljacht (of: -vlaag); -water.
Zttnee'lue4e, —n = opgewaaide sneeuw.
fripteeluelf; = sneeuwwit. Sttneeluetter, f. =
sneeuwachtig weer, sneeuwweer. Crfjttee:
tuitt'dyn, f. = Sneeuwwitje.
= sneeuwiiwolk,
fe, 1134
Sdirtee' li
sneeuwtijd.
slak zonder huis].
—
[Stimegel, m.
Sc4itetb, m. — (e)6 = kranigheid, energie.
Stin-terbe, --n snede, scherp (van
een mes e. d.), kling; scherpe bergkant;
energie , kranigheid; weg door 't bosch gehakt.
Sc4neille giant W.; :Do tme, iv.; :Wen, f. =
snijilbank; -boon; -ijzer.
m. =
clotei'be II 4013, f.; 110, tn.;
zaaglhout, -blok (of: -balk); -loon.
= snij-, hakmachine.
ciptel'beinafOite,
rintei'beineffer, f. = breed keukenmes,
hakmes. Sr4ttei'bentiitOc, = zaagmolen.
frImeli bm, ft. (b.) (fdirteibe; jcbnitt; fcbnitte;
fcbneibe! nefcbnitten) = snijden, graveeren,
(beeld)snijden; maaien, oogsten; (eine 3eber)
snijden of vermaken; (bie tV)aare) knippen;
(Stiimme au lrettern) zagen; einem ben Stein
= iem. van den steen snijden; (eine Rarte)
afnemen; Petb f. = veal geld verdienen,
woekeren; einen F8att = een bal snijden;
einen f. = iem. (opzettelijk) niet zien;
jcbnitt mir (ouch: ntid)) itt6 ,ier3, in bie Seete =
't sneed mij door de ziel; jcbneibet mit im
.2eibe = ik help kramp in 't lijf; bah fcbreibet
in ben Oeutet dat loopt in 't geld; einem
bie Pour f. = iem. 't hof maken. fidj f. =
zich snijden; elkaar snijden (of: kruisen);
zich vergissen; zie ook: Oeficbt, Oritnajje,
,Veber, Rotjr. Sr4netbm, f. int ,Veibe kramp,
snijdingen. frfwei'beith = snijdend. scherp,
(van wind, koude, geluid) ook: snerpend.
nt. —6, = snijder, kleermaker;
S. macben = kapot maken (met minder dan
de helft van 't aantal puntenlaten verliezen);
S. Inerben, rein = verliezen; fie ift au6 ben
a = ze is boven de dertig; berfroxerter S.=
koudkleum, kouwelijke Dries. Scijitei'ber:
= kleermakersjongen. Cdjnell:
burfrtje,
b era', Ia. —, —en = kleermakerij; S.
baben = den kleermaker of de naaister
(aan huis) hebben. Scimei'berin,
—,
naaister. Sameilierintinita, tu. =
—nett
kleermakersbond.
rintei'berutithit en, f.,
= modenaaister, kleermaakster.
qt'amfe11,
Mitei'beruteifter, m. = kleermakersbaas.
fttitei'bern, fcbin. (h.) kleermaker zijn, bij
't kleermakersvak zijn. Sciptei'bertifit, tn. =
werktafel (van den kleermaker). ScWici'ber:
3ttnfit, in. = kleermakersgilde.
= snijtand. f tfwei'biq =
cintei'b e3a4n,
scherp, kranig, flink, energiek. Muci'binteit,
— = kranigheid, flinkheid, energie.
frknei'm, febtu. (tj.) = snoeuwen; in ein (att6
Ijinein jcbn. = bij iem. komen invallen.
—n = weg door
Se4nei'fie, SOItterifC, in.
't bosch gehouwen, rechte boschweg, vogelstrik.
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fcbin. (b.) = (boomen e. d.) nitsnijden, besnijden, dunnen.
Tapia = snel, vlug, gauw, hard; macb jcbn.=
= snelmaak voort.
—n = snelheid,
wasscherij. Scfniterie,
vlugheid, (stroom)versnelling. fr4tiaten,
(b.) = (einen $feit) afschieten; er jciptetite
mit ein Ritgelcben an bie 9tafe = hij schoot,
knipte me een balletje tegen den neus; in
bie olje fcbn. = omhoog laten springen,
opwippen, omhoog werpen; bie Aratten bet=
bar fcbn. = de nagels uitslaan; (mit ben
aingern) knippen; ber lBatt fcbnerit in bie jolje =
springt, vliegt omhoog.
rtinefer, m. —6,
— = knip (voor den neus), vogelknip, val=-hek, slagboom, knikker. ttnettifeb er,
springveer. frOnefffertig = vaardig, voortvarend, niet aarzelend, vlug.
dittelrfener,
= snel-, lichtsnelvuur.
voetig, vlug. Sttnertigfeit, iI3. — = snelheid, vlugheid, vaart. Sameirfraft, ib.
veerkracht. Scbueltifiiqeiftert, j. = knikker.
Scfptell'Inuf, nt. = hardloop, hardloopen.
cipt elf taufer, nt. = hardloopen; renner,
= mail, snelpost.
renpaard. St#ItetrPtift,
= snelliScimell' preffe,
4cl-wilier,
pers; -schrijver.
=
versnelde
pas,
looppas.
SriptellIttritt,
Stipa' II f ler, at.; =lunge,
=31tR, In. =
snellizeiler; -waag (of unster); -trein
sneltongig, vlug, rad in den
fitneW3iinniq
= radheid
mond. Sc4nell'3iinglgtelic,
van tong.
—n = snip.
Stimelrfe, in.
=
ScOneVfm II bred, tn.; :fang, in.; :jags,
snippelldrek, -vangst; -jacht.
Se4nelrfelt firic4, tn.; :3eit, In.; :pa, in. =--snippeilzwerm (-vlucht en -jacht); -tijd; -vlucht
(-zwerm).
Scintep'pe, —n = punt (van kant,
van een keurs); tuit (van een kan); top (van
een muts); snip.

ScipleWPer, zie Scbna0er.

snuiten (de kaars,
frimmr 3m, fcbiu. (tj.)
= zijn neus snuiten.
zijn neus); fic4
[ft:4'11am, fcbin. (0,)= wippen, spatten, doen
springer)].
(41'ittfrimatf, nt. —(e)° = onzin gebabbel, gesnap, wartaal; rommel.

frtnieften, zie fcbnauben.

fctolie s netn, fcbtu. (fj.) = overdreven netjes
kleeden; gefcbniegert unb gebtigeit = om door
een ringetje te halen, in de puntjes.
heerenrok (stalen
—
riptici p el, nt.
pen); fat.
SainiPPAen, = knip (met de
vingers); einem ein Scfm. jcbtagen = met
duim en vinger knippen, als bewijs dat men
iem. minacht; zich niet om iem. bekommeren,
iem. te slim afzijn.
— = snipper.
U.
adjitilrpel,
c
fcbin. (b.) = snipperen.
fitnilrP en, fcbiu. (fj.) = wippen, tippen, even
inknippen, met duim en vinger knippen,
springen, vliegen, schieten. 441'10'430A =
snibbig, bits, vinnig. Stimititvje1, f. — =
snipper.
Scimitt, m. —e snijden, knippen;
snede, snee, sehrap, barst. doorsnede, snit,
mode, patroon, worm; [oogst]: ein Seim. ins
gjer3, in bie Seete = een steek in 't hart, in
de ziel; ber erfte, 3ineite S. = de eerste,
tweede hooioogst; feinen S. tnacben = zijn
slag slaan; ein S. tier, Vein = een halfje;
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auf eaten S. = in eens. Zeknitt'boljne,
sneetje
= snijboon. Se1m:UE(4m, f.
(brood), plakje; winstje. SAnitle,
—n = snede, plak. Se4nitter, — =
maaier. Zrimit i terin, tn. —, —nen = naaister.
Scimititerfotin, m. = maailoon; -geld,
kleinhandel (vooral
Srimitt'Oanbef, m.
= kleinin ellewaar). Scnitt 1 Wintifer,
zaaghout.
handelaar. Zr4nitt'ijoi3, f.
= snijbieslook. ScOnitt':
ZrOnittlaucO,
—e = stek(je). Scknittlittle,
ling, nt.
= snijlijn. SebnittIneffer, 1. = hakmes,
snoeimes. fitnitt'reif, tn. = rijp om afgesneden te worden. sitnitt'fatat,
latuw.
Zr4nitt'inaren, $t, = ellewaren, garen en
band, nouveautès. fcWiltt i trocife bij plakken,
bij sneden, bij mooten. Sitnittlutinbe, In. =
snijwonde.
Stip-alb nt. —(e) , —e = plakje, s,hijfje
(vooral van gedroogde vruchten); afgesneden
stukje. Sitnit'3erarbeit, m. = snijwerk.
aciptit'3 et, f. = afsnijsel, snipper;
Tiienet S. = gebraden schijf kalfvleesch;
einent a ftaufettt = iem. een rad voor de
oogen draaien.
tn. —, —en =
snipperwerk, houtsnijwerk.
frOlv.
(O.) = snijden, snipperen.
(O.) = snijwerk waken, houtsnijden.
Aer, tn. — = snijder, beeldsnijder: foot,
bok ; mes (van zadelmakers e. d.). frOnit'3ern,
1cOtn. (O.) = fouten, bokken maken.
Zrbniir oneffer, f.; Avert, f. =-. (hout)snij mes ;
-werk.
fciino'bern, fcOlia. (O.) = snuffelen.
(Oefinbet, Oet5) laag, gemeen;
(B.ett, (betb, Mammon) boos, snood, naar,
ellendig; (arage, Wntmott, Oebanbtung) geringschattend, minachtend, smadelijk;1cOtti3b6
$ecO, frOniiber ZOrtum = leelijke, beroerde
tegenspoed, vergissing. Scbuii'bigfeit, m. —,
—en = snoodheid, minachting.
fclino'Pern, zie fottnu,ppern.
krul, versierende
m.
-gebogen lijn, spiraal, versiering, haal • roulade. Zobniirfelei', Iv. —, —en krufwerk.
fttnari fein, fcOlu. (O.) = krullen , (met allerlei
krullen) versieren.
fc4nor'ren, frOln. (O.) = bedelen. Zefinor'rer,
— = bedelaar.
in.
= klein schaap.
—,
ZeOnucle,
Sr4nne'refiten, f. = schaapje; dotje,
liefje, snoesje. Zit '1mM In. = snoesje, dotje.
[fMniti beln, frith,. (O.) = snuffelen, door den
neus praten; fitter)].
frtniiffetn, 1cOtn. (t).) = snuffelen.
— = snuffelaar.
ter, In.
— = dot, zuigdot.
Zeipturfer,
— = verkoudheid (in
2c4nulrfen,
't hoofd). fcfmulrfen, 1cOtn. (ti.) snuiven.
fMnutlifenartig = als verkoudheid, uit verk.
voortkomend.Sciinupleneber,1.=catarrhale
koorts, griep, influenza. ZciinutEfer, tn.
— = snuiven. Sriptupftabaf, = snuff.
Zr4nuPftabat(Obofe, In. = snuifdoos.
Sttnn4Oncti, 1. = zakdoek.
Zeintupipe, —n = pit, neus, snuitsel
(van de kaars); 6 ift tOnt at16 ScOn. = 't is
hem alles 'tzelfde.
frOntOrpern, frOin. (O.) = snuffelen.
---, —en U. ScOniire = schoonI. [att-ttur,
dochter, snaar.]
—, —en U. ScOniite = sneer;
Z-rnitt,
(zweep-, hengel)koord; (meet)lijn; bindtouw;
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veter; passement, soutache; ba geOt affe4 nact)
bet ScOn. = volgens den regel, heel geregeld;
fiber bie ScOn. tjauen = uit den band springen,
de maat te buiten gaan ; [bolt bet ScOtt. teben =
't kapitaal opeten].
Stifiniir'battb, = veterband, veter, rijgsnoer.
Cr4niir'boben, m. = bovenverdieping van 't
tooneel, tooneelzolder, machinerie.
brit% = corset. Sitniir'cljen, =
snoertje, koordje; et Oat tOn ant ScOrt. = hij
heeft hem aan 't lijntje; bct.d geOt la tine ant
et*t. als van een leien dakje; er Oat e
am ScOn. = hij kent 't op zijn duimpje.
frOniii ren, fcOln. (O.) = binden, snoeren, toesnoeren, rijgen; ficO ftOn. = zich (in)rijgen;
rein $iinbet ft*. =zijn boeltje pakken; einen
fcOn. = iem. snijden, uitzuigen.
friinur'nerabe = lijnrecht, regelrecht, rechtstreeks(ch).
Sttniiri tiaten, tn. = rijghaak, nestel.
:tab, m., :fethciien, f. = rijglijf,
tall,
corset. Srliniiviorti, f. = rijggat, -oog, veterlever,
m.
gat. SoWtiiritetter,
maag, misvormd door 't inrijgen. Zriptur':
matter, m. = passementmaker.
Zrimiirltabei, In. = rijgnaald.
Srimurrant', nt. —en, —en = rondtrekkend
(bedelend) muzikant.
Sttnurrliart, = snor, snorrebaard, knevel.
frincurri biirtin = met een snor of knevel,
barsch uitziend.
Zripturire, —, —rt = ratel, oude vrouw;
snor (van katten e. d.); snoet, snuit; grap,
aardigheid, klucht, grappige vertelling. fr4nurt:
ren, fitu. (1.) = snorren, gonzen (van raderen e. d.); spinnen (van katten), brommen;
bedelen. Se4nur'rer, zie ScOnotter.
Sc4niir' rientot, m. = rijgriem, veter.
frOnur'rig = koddig, grappig, komiek, kluch--,
tig, vermakelijk. Sclinurrpfeiferel',
—en = snorrepijperij, nietigheid, beuzelpraat,
aardigheid, grap.
:fenfef, tn.; 4tiefet,
Sitniiri llfttni),
-veter; -laars.
frimuritracN = lijnrecht, rechtstreeks(ch),
regelrecht.
[Z..-,'rnnuf? ord. Zap-title, In., zie ScOnau6e.]
— = hoop, stapel, opper,
ScOoller,
mijt (van hoof e. d.). frOo'bern, fc:Oin. (1.) =
ophoopen, in hoopen zetten.
ScOort, 1. —(e) = schok, zestigtal. fMort.:
fc4tverenot'! = duizend donders! fripmf:
Welfe = schoksgewijze, bij schokken; in
groot aantal.
frOolet = sjofel, armzalig, armoedig, kaal,
= min goedje.
f.
haveloos. Zdojel, m.
ac4Orte, —n, —n = schepen, wethouder.
ftbrfettatitt, = schepen-, wethoudersamt.
ScOiiffengeriltt, 1. = schepenrechtbank (uit
leeken bestaande onder voorzitterschap van
een rechtsgeleerde).
Zripfota'be, in. —, —it = chocolade. ZrOoto.:
ta'benfabritant, = chocoladefabrikant.
fr4iltota'bentarbin = chocoladekleurig.
Zdjotota 'p enlIti td4rilen, fi . ; = tafet,
=
chocolade Il flikje ; -tablet.
attiotar', nt. —en, —en = scholier. S'cbolarcir,
lit. —en, —en = scholarch: schoolopziener,
schoolhoofd. ScipJfaltif, — = scholastiek:
schoolwijsheid der middeleeuwen. Zttoteritt:
— = scholasticus. SrOtotajtifst
ter, in.
scholastisch: schoolmeesterachtig.
= scholiast: verZrOolinit', tn. --ell,
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klaarder van de oude schrijvers. Zttolien, S(*itirbrett, f. = schepbord, schoep.
scholien: geleerde aanteekeningen, brunnett, tn. = waterput. ScMrte, to. —,
commentaren.
=-- schep; plaats waar water geschept
—n = schol.
wordt. Zittipfeimer, nt. = putemmer.
I. Criptite,
= aardkluit, klont, frimrfen, fchtn. (h.) = scheppen, putten;
II. Sitorte, iv. —,
stuk grond; (ijs)schots; er ffebt att feiner Sri).
jrifcbe 2uft f. = adem, frissche lucht
hij blijft op zUn geboortegrond.
scheppen; Zerbacbt f. = verdenking opvatten;
iMortern, fcbtu. (b.) = dof neervallen, naar bet Aabrt fcbapft Saffer = de boot maakt
beneden ploffen.
— = schepper.
water. ZdjiiVfer, in.
fc4ollig = met kluiten, klonters bedekt.
= scheppende
SrOOP1ferneift, nt., .--. 0anb,
geest, hand. ftfj61,'f.erifri) scheppend, y ruchtoftifei', zie Scbuftbetherei.
zie
Scbuly.
baar,
voortbrengend.
ZriOtEferfraft, iv. =
S
frfjoit = (be ift et frb.) reeds, bereids, al; scheppende kracht. ZrOp'ferinclefit, =_--Steuern 6ablen toir ft. genug = belasting macht van den schepper. ,c..r.,ripatvyertuort, _
betalen we toch al genoeg; ich. gut! = goed, scheppingswoord.
't is al goed! bad ift
Inahr, aher...; ic0 Sttiipti llfelfytien,
=gefrkirr, f. = schep,
&tube fcb. baf3...; be, Wirt)
ricbtig fein; schepvat. ScIOPf' fame, iv. = schepkan.
er tvirb fch. foramen
wel; getingt e?, ibr abet ZetOpfifette,
,..fi.iffet, in. = scheplepel,
aucb fcb. = maar al gelukt 't haar ook;
schep, schepper.
fci., Wenn.. fcb. = ofschoon, hoewel, al; bad C otErmeife,
= kuifmees.
=
gfaube idj Tch. gar nicht = dat geloof ik nu
= scheprad. Zei-Opfitopf,
heelemaal niet.
schep, schepvat.
mooi, schoon; WitiO bet crti3ne = arOiWfung, iv. —, —en = schepping.
Philips de Schoone; bie febbnen Atinfte = de actOpjunge411nefriOrbte,
c
:tag,
.=rintl,
schoone kunsten; eine fcbiinen Rome,
op f. = scheppings;Igeschiedenis; -dag; -week.
een goeden morgen; er matt febi3ne Streicbe=-- SrOpfiverf,
= schepmolen, pompwerk,
hij haalt mooie dingen uit; be, ware not hydraulische machine.
fcbiiner = nog mooier! fch. (fofpneden,
Zri5ii4p'tten, f.
= pintje, glaasje.
lekker; er tut itjr fch. oil. tut fcb. mit Or = 1 Sr4
zie
doet lief tegen haar, vleit haar; bitte fcb.
= glas, pot, pint (wijn,
itoP1) en, in.
dank u of niet te danken; banfe fch. = dank bier); [= Sti) uPPen]. fdptrpentueife = bij
u wel, er tart fcb. griii3en u moet de groeten 't glas, bij 't pintie, bij glazen, pintsgewijze.
van hem hebben. SttOn'bruct, nt.
luxe- [frijapipen, icblu. (b.)
stoppen, votproppen.]
druk. [SrWite, tv. — schoonheid].
in.
—e
hatnel, schaap, domfcbiv. (b.) --= (idlein) klaren. oor, suffer. Siiiiitijenfiraten, gebraden
fii)o'nett, ichtn. (h.) = sparen, ontzien, ver- schapevleesch. Ckiip ifenfteifri), I. = schapeschoonen, voorzichtig behandelen; (ben Batb) vleesch.
goed onderhouden. fito'nenb = zacht, voor- Zrijorf, tn. —(e)d = schurft, roof (op een
zichtig, toegevend.
wonde), korst, spaander, schilfer. fitior i fig =
-- = hoes.
I. Scijo'ner, tn.
schurftig, korstig.
II. erOo'ner, nt.
— = schoener.
—(e)d = schorl (een delfstof).
= verver in mooie en vaste Siliortentorle, 1.
ZrObnifiirtier,
= schorlemorle: wijn
kleuren; optimist. ZMan'tdrberei, iv. =
met spirit- of selterwater.
ververij voor de mooie kleuren; optimisme.
rh,orte ftein,= schoorsteen;
fannft
= fraai vernuft.
StiOn'ileift,
befits aorberung in ben
fcbreiben=je kunt
neifterei,
= vertoon van fraai vernuft. die vordering, die schuld wel uitvegen.
—, —en = schoonheid.
ScOiin'Oeit,
Sitortefteittilbranb, in.; :feler, to.; r.riAre,
ZrOiini fyitCgefii4f, f.: :fine, m.; :lefge, iv.;
= schoorsteenlibrand; -veger; -pijp.
schoonheidsligevoel, -zin; -leer; I. Srptif;. ,
:ntittet, f.
Scfniffe,, Scboffe u. C;-,cf)i-iffe =
-middel.
loot, scheut; [vercIteping-; belasting, schot].
Zr4iin'4Ittiifterr4ett, f. =schoonheidspleistertje, If. Zekofb tn. —0,, ati3f3e
L
schoot (deel van
= redenaar, die in een kleed, van 't lichaarn, eig. en fig.); hie
moesje. ZriOn'rebiter,
mooie taal spreekt. Sr4iin'rebitereion. mooie ,Ninbe in ben S. tepee = de handers in den
woorden, gemaaktheid (in 't spreken).
schoot
niets doen ; tvie in ttbratjamd
fr4reibefunft, Iv.
schoonschrijfkunst, cal- S. = als in Abrahams schoot. zalig; in ben
ligraphie. Sttiin'fri)tnii4er, in.
mooiprater.
bet Air* 3uriirffebren = in den schoot
fiinituit, ma. (h.) = moot doen, vleien.
der Kerk terugkeeren; int Scbo13e bet Zer,
Zoopo itttutg, iv. —
verschooning, omzichtig- fairunfung = in den hoezem van de vergadeheid, toegevendheid; jong hoot. Srfjoinuntve4-.: ring: er fitt bent Ofild int S.
hij is een
brine, iv.= conservatiebril. fitoltunOlci = gelukskincl.
meedoogenloos, onmeedoogend, onverbiddelijk, frbofifeu, fcbiv. (0.) = opschieten, spruiten,
zonder iets te ontzien. frijo'nunOtiolf = zacht, urtloopen , groeien; [ophrengen.
omzichtig, zeer verschoonend.
lit.
(belasting)ontvanger].
friiiin'tziffenfitaftlitt = over de fraaieletteren. ZetojOiintirtyit, f. = scheothondje. Zito-f{'=
= verboden jachttijd, besloten iiinger, in. =
ZrOint13eit,
of gesloten tijd.
Zci)off fate, iv. = pakruunte achter in den
S owner, zie Z-*Iter
wagon; plaats voor den koetsier op een
zie Schof3.
S
vrachtwagen.
I. (toot, m. —(e)h,
= kuif; kruin, attofolio, f. = schootkind, lieveling, bentop; bosje (haar, bladeren); pluim ; hoofd,
jamin.
pruik; hie Oefegenbeit beim
jaffert = de Sti)iikfing nt.
—e = scheut, loot,
gelegenheid aangrijpen.
spruit.
fL [Zr4opt, zie cct)1.1.01Jeit.]
belastingplichtig,
fc40;'4ffirtitio
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I. Zito ite, zie Schaute.
peul, huls, schil,
-, —rt
II. Sctio ' te,
peulen,
dop; schoot (aan 't zeil); Scotett
peuldorperwten. fr4olenartig,
achtig, peulvormig, peuldragend. Setioiten,
eniiiitte, :Winn3en, M. peulgewassen.
Sr4olentoffet, m. = onnoozele hals, stolrel.
fc4irtentragenb = peuldragend.
--n =
Sr4ott, f. —(e)6, —e; ctiotle,
tusschenschot, schot (vooral op schepen).
—n,
= Schot. Zefortin, u.
Sttot'te,
—, —nett = Schotsche.
— = wei, hui.
attotlen, nt.
Sr4oti ter, — = kleingeklopte steen
(voor straatwegen), puin; los rivier- en berggesteente, friptitern, fchin. (h.) = (den weg)
met kleine stee p en bestrooien.
friptlifri) = Schotsch; her Scottifch(e) = de
schotsch(e wals). Parliottlanb, f. Schotland.
frbraffie'ren, fchtn. (1.) = arceeren. Sitraf:
—, —en = arceering, ets.
fie'rung,
fMriio = schuin , scheef; er inohnt f. (pegen)iiher = hij woont hier schuin over. Sa)riiine,
—n = schuinte, schuinschte. Zebra':
gen, — = schraag, bok; stapel hout;
draagbaar. fitreenen, fcbtu. (b.) = schuin
afwerken, doen afhellen. Scritiiglenfter,
— = schuinte,
= vallicht. Zrktin'tylt,
scheefheid.
Zitrant'ine, nt. —n = schram, krab,
ontvelling; (in 't glas) kras. fitranenten,
fchin. (h.) = schrammen, krabben, krassen.
fitrantimiq = geschramcl, bekrast.
kart.
(t-riinfe
Zranr, m.
Seyran're, —n = afsluiting, grens,
palen, (gerecht) balie; hie Schranfen bunt=
brechett od. iiberfchreiten = de perken overschrijden, te buiten gaan; in hie ScOrartfen
forbern = uitdagen; fur einen in hie chratt:
fen treten = voor iern. in 't krijt (in 't strijdperk) treden; einer in (hen) Schranfen batten =
binnen de perken houden: ricer Sache Schran,
fen feten = paal en perk stellen aan jets.
kruisen, vlechten.
fMriinifen, fchtn. (h.)
onbegrensd, grenzeloos, onfotrans fentotc
beperkt, paalloos.
Cr4rani ne, in. —, —tt = graanmarkt, korenbeurs, stalletje; rechtbank.
S*an'3(e), --it, —n = klaploopend hoveling,
kruiper,flikflooier.friiran'Aelt, fcipv. (0.)=- kruipen, klaploopen. fltratt'3ettbaft, = kruiperig.
—6 granaat, bom.
nt. U. 1.
m. —(e)6. —e = boschgeest, satyr.
schroef; er feV feine
—n
Sttrait'be,
2aorte auf SchrnIthen hij praat dubbelzinnigheden; bie Cate fteht auf Schrauhett --staat op losse schroeven, is nog onzeker; bet
ihnt ift eine S. (tin hopfe) to?, od. teeter = 't is
bij hem niet pluis; cite S. = cud wijf.
u. ft. (h.) (fcbrauhte u fchrob;
fr4rau l ben
gefchrobert) = schroeven, (left-ten
neichraubt
Stit) opschroeven; hie s,-Preife in bie
f. = opdrijven; einen f. = plagen, voor den
gek houden; auf ettn. hie f. = op bedekte
manier op iets wijzen, er omheen draaien;
gefehrauhte erftdrung = onduidelijke verklaring, die om de zaak heendraait; draaierij.
Scbrawbendi bofirer, nt.; :bamPfer,
=
schroefil boor; -boot.
etuinbe, f.;
Cr4ratt'ben II gang,
= schroefligang; -draad: -lijn.
Sciirawbeitilinutter, in.; :prole, lo.; :friyitf,
1, = schroenmoer, -pees; -schip.
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Zajraull e-ttlliAtofb I.; : fittitilet,
=3altile,
= schroefiislot; -sleutel; -tang.
Cdjrau'ben3ietier, nt. = schroevedraaier.
—n = voor-den-gekraubereti, tu.
= schroef, bankhouderij. Srfrectubjtod,
schroef.
Sekreci, nt. —(e)b, —e = schrik; [barst, scheur].
schrikachtig: -baar. car4recr,
friirectibar
bitb, f. = schrikbeeld. Sciireefeit, m.
— = schrik, ontsteltenis, verschrikking; in
e. feett = doen schrikken, doen ontstellen,
schrik aanjagen; palen om de vlotten aan
vast te leggen.
frbreclen, ft. (f.) (bu f4rictft, er fchrictt;
fchraf; f*afe; fchrict! igefchrocren :] et=
fchrocfen) = (intr.) schrikken, ontstellen.
verschrikken, doen
II. felyecifen, Irbil:). (h.)
of laten schrikken (ook als keukenterm).
fciireclenbleici) = bleek van schrik.
=loft,
znacbric4t,
Zitreclent II butfc4aft,
schrikkelijke, ontzettende tijding.
tn.
SrOecle2Wyrrfetyaft, = schrikbewind.
Serjreclenntann = lid van 't schrikbewind.
Srbreclettnac4t, iv. = verschrikkelijke nacht.
= schrikbewind.
Se4reelefOrenterunn,
—
Zrlyrecletutqtag, nt. ; =tat, in.; =3eit,
ontzettende dag; o. daad; o. tijd.
St4rettgeipettit, f. = schrikbeeld, spookgestalte. frfireetlytft = schrikachtig; sores :
schrikaanjagend. CS'rectijetft-infeit, =
schrikachtigheid. fitrecrtirti = schrikkelijk,
verschrikkelijk, ontzettend, vreeselijk, erg.
-2-riyeettic4feit, to. — , —en = verschrikkelijkheid. SetyrecrttO, f. —f e6, —fe = verschrikking, angst. Sebredlefiame, in. ,-----schrikschans. cijr elf friptk tn. = loos alarm.
schot in de lucht.
otter, m. —(e)b, —e = schreeuw, kreet, gil.
Sclyrelbart', wijze van schrijven, band,
spelling, stijl, schrijftrant. Sitrei'bebrief,
in. = brief, zendbrief, epistel. Sefirel'O(e)::
bud, = schrijfboek, schrift. Sltreb.
benebil Or, tn. = copteerloon, schrijfloon.
fetirei'lleittftiq = schrij flusti g, -graag. froev.:
ben, ft. (b.) (icb fobreibe; fcbrieb; fobriebe;
fcbreibe! gefcbrieben) = schrijven; einem od. an
einen f. = (can) iem. schrijven; einen? etin.
iets op iems. rekeningschrijven;
Sur 2aft
ift ihm an her Stirne gefchriehert = 't staat
op zijn voorhoofd geschreven; bie Nolte ift
bent Schauftq eter tote auf hen 2eib gefttrieben =
die rol is juist voor hem geschikt; t yre f. Cie
fiat? = hoe schrijft U uw naam? tut) fchreiht
fich biefe Wachricht her? = uit welke bron
komt dat bericht? zie ook Dlr. Sifirel'ben,
f. —6, — = schrijven. brief, missieve.
= schrijflessenaar, -tafel.
ScOrei'ber, tn. —b, — = schrijver (van een
brief), afschrijver, klerk, secretaris.
berantt, 1. = betrekking van klerk, van.
secretaris. Srbreiberei', —, --en = schrijverij, geschrijf; klerkswerk Sciirei'berPtiften,
nt., to. = betrekking van klerk, van
secretaris. fitreib'faut = lui in 't schrijven.
S:fr1,),ur t.eibi llfeber, W.; :fef)ter, nt. = schrijfli pen;
Sciireitrfertiareit, to. = vaardigheid in 't
schrijven. Stfireth'gebii4r, = schrijf-,
copi6erloon. Scbreib i beit, 1. = schrijfboek,
zwart teekenschrift. s'r4retiffo1jte,
krijt.
:ma 4e, w.; :material,
direib t frain4if,
= sehrijfilkramp; -map; -behoeften.
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Ze4reth'Pergautent,1.=velijnpapier.Zitreitv:
Putt, T. = schrijflessenaar. Sitreityirlyift,
iv. cursief. SitreifYfrWiter, m. leerling
in 't schrijven. fr4reitefelig =- schrijigraag.
m. = schrijfstift, stilet; potlood.
kantoor.
ZrOreitYftube,
=
attrelti'llftuutie, to.; jurlit, in.; ,tatef,
schrijfilles; -zucht, -plankje (-leitje).
aci)reifiltifcb, m.; =iiintun, tn. = schrij9tafel; -oefening.
- = 't schrijven, schrijfSefirei'buttg,
wijze.
= schrijfllwijze;
ttjretb'Iltvetfe, hi.; ,3eug,
-gereedschap (of: -gerei).
Myrel'en, ft. (tj.) (ic0 fttrele, febrie; fcbriee;
fcbreie! gefebrieen) = schreeuwen, roepen, uitroepen; (ezels) balken; (plat) schreien, att.?,
bottem f. = uit alle macht schreeuwen;
bad fcbreit um alae = dat roept om wraak;
iem. de ooren
einem bie Cbren Vat fcbreien
doof schreeuwen; zie ook Vol:bin; inie man
in ben Satb binein fo fcbatit Mieber
beratt = zoo men doet, zoo men ontmoet.
frfirel'ent• = schreeuwend. (eig. en fig.).
— = schreeuwen, roeper.
CrOrel'er, in.
--, —en = schreeuwerij, geScireiereli ,
schreeuw, geroep. gegil.
nt. =
schreeuwleelijk.
kast, kist.
Scbreitt, in. --(eA —e
nor, nt. = (zuidd.) schrijnwerker,
kastenmaker. arlivell-ternt after, in. = schrijnwerkersbaas. fdireilteru, fcbin. (tj.) = kastenmaken, schrijnwerker zijn.
friireilert, ft. (f.) (icb fcbritt, gefcbritten) =stappen, schrijden; inciter f. = vender gaan,
voortgaan; aunt Taerfe T. = aan 't werk gaan;
our Sacbe f. =tot de zaak komen; our
thltintmung, KuOilbrung, au einem Vittet f. =
tot de verkiezing, de stemming, de uitvoering, een middel overgaan. Srbreilung, in.
--, —en = stap, gang.
ZcOret' bond, nt. = piepende vogel.
= vloeipapier.
ZcOrettA, m.
— = boschgeest, -duivel.
ScOretlt)ei,
in. = paal (om een vlot aan
Co if
vast to leggen).
Srlirift, in. —, —en = schrift, hand(schrift);
geschrift; 't geschrevene; in tateittifcber S. =in Latijnsche letters; Onetbee, Scbriften =
G's werken; bie S. = de Schrift, Schriftuur;
(op munten) legends, muntzijde; ein
bin ben S. = eerste en beste afdruk van een
plaat, proefdruk.
:au&ener, nt.; :forfcfmno,
Sitriftlart,
= schrift4soort (of: lettersoort); -uitlegger
(of: verklaarder); -onderzoek.
= schrijver, secretaris.
SItriftliiiger,
Ze4rift'oefeOrter, nt. = schriftgeleerde.
fel)rift'fletta4 = in overeenstemming met
de schrijftaal, gebruikelijk. arfirift'aie-fter,
nt. = lettergieter.
frOriftiglautlig = rechtzinnig, orthodox.
letterilkas(t);
Srlyift'ilaften, in.; Jeget, nt.
-kegel (of: -corpus, -dikte).
= redakteur.
Sant I eller,
frigiftifici) = schriftelijk; ctn.).
abfaffen =
iets op schrift brengen; ba?., gets icb Zitmen
= dat geef ik je op een briefje. fitrife:
utiifiig = volgens de Schrift. SArift'utifftin.,
felt,
= overeenkomst met de Schrift.
ZMrift'metalt, f. lettermetaal. Zrijrift':
mutter, in. = matrijs. SMrift'probe, Iv. =
schrijf-, letterproef, ZaT)rift'fatf, in. =letter-
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zetten (voor den druk). Zefirift'jMneiber,
nt. = graveur. Zdjriftlette, tn. wapenof muntzijde (van een geldstuk). SMrift'-;
m. = letterzetter. Sr4rift'fpralte,
in. = schrijftaal, Bijbeltaal. Sr4rift'lleffe,
= plaats in een of ander geschrift, in de
— = schrijH. Schrift. Citrift'jteller, m.
ver, auteur. Sttrift'lletterei, =(boeken)schrijverij. fitrift'lletterifrij = als schrijver.
ittrift'lleffern, fcbtn. (b.) = als schrijver,
auteur werkzaam zijn, zich met schrijverij
letterstemophouden. ScOriftiftemPet, in.
pel (in de matrijs). f. = geschrift, stuk. Sr4riftlert, nt. = tekst uit de
Schrift. Sc4rift'bertiitir4er, tn. = schriftvervalscher. fcfrrift'berftiinbig = schriftkundig.
= briefwisseling, corresSitriftly eriget,
pondentie. erfiriftluerf, = werk. fOrift'.=
Usibrin = strijdig met de Schrift. Zitrift,,
3eirliett, I. = schriftteeken, letter. Sitrift'aun,
nt. = trek, haal (met de pen).
frkrift = schril, scherp, schel. frprit'tett,
(b.) = scherp, schril klinken, gillen.
frOrin'ben, ft. (b.) (id) fcbrinbe; fcbrunb od.
fcbranb; gefcbrunben) = bersten, barsten,
springen, splijten, schrompelen.
ft. (b.) = pijn doen, schrijnen, steken.
—n = broodje.
Sttrilrpe,
—(e), —e = schrede, stap, pas;
Srbritt,
er gebt einen guten S. = hij stapt good; (int)
fabren, reiten = stapvoets rijden; mit
einem (gteicben) S. batten = met iem. gelijken
tred houden; einem auf S. unb Britt fotgen=
iem. op den voet volgen; auf taufenb S. =
op duizend pas. ZrOritt'Aiinner, m. = telganger. frOrittlittO = in de pas. Sitiritt'ma:
Mer, in. = gangmaker, pace-maker. Zgtritt'.:
zie -ctifitticOurj. fr4ritti ttieffe = pas
voor pas, stap voor stap.
fcriroff = steil, ruw, scherp, barsch. Sekroff'::
belt, —, —en = steilte, ruwheid, scherpte,
barschheid.
febriiplett, fcbto. (b.) = koppen, koppen zetten,
bloed aftappen, laten; (fig.) einert 1. = iem.
afzetten, beet hebben, laten bloeden. Sr#rilor::
= kop, laatkop. SttriiliffrfinciPPer,
fotif,
laatmesje.
Zekrot, in. It. f. —(e)6 —e = grof gemalen
koren (voor veevoeder); schroot, bagel; stuk,
stomp, blok; stempel; sin Vann nun atm
unb Rom = een man van den ouden stempel.
Seirrorngt, its. = houthakkersbijl. Sckrot',.
beutet, = schroot- of hagelzak. ZMrot'::
blur*, in. =schroot- of hagelbus. fdiroitett,
fcbtv. It. ft. (b.): mit ft. $art. = (koren) malen,
breken, knagen; kauwen; splijten, stukhakken;
mit fcbin. tart. = voortrollen, (met het schrooitouw in den kelder) laten zakken, kelderen;
(uit den kelder) optrekken; sleeper, rollen.
ScOrii'ter, m. — = stamper, hakker;
sjouwer, sleeper; schalebijter, vliegend hert.
fitroffiirutio = schroot-, hagelvormig.
= jachtgeweer. cattrof.,
Sitrot'flittte,
grofgemalen koren; hagelkorrel.
Conn, f.
= rolplank (om vaten to
Sttroffeiter,
kelderen). —e = ongestempeld muntplaatje. Sctirormetif, f. =
grof meel. C-Mrortneffer, f. = hak-, snoeimes. Zrbrotintiii)te, in. = grove korenmolen.
groote zaag. SArot'feit,
11).
= schrooitouw. Z-,,r0roctulttbe, tn. =
windas, kaapstander.
schrobben, boenen;
frfirittY Pett, fcil tu . (h.)

a
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(op schepen) zwabberen.
= schrobber, boender; (op schepen) zwabber.
—n gril, kuur. fefirullenz
ZfOrufite,
grillig, kurig.
[tuft
uit! basta!
Minn=
—n = rimpel. fr4rinni,
Zri)runt'Pet,
p(e)tig = rimpelig, gerimpeld. ZoTirunttif,
= inkrimping. fitruntirfett, fcbith
(b.) = krimpen, verschrompelen, rimpelen.
verschrompeld, rimpelig.
rum/'fig
run'be, —, --it = scheur, kloof, barst,
spleet. farritit'bin = vol scheuren, kloven,
barsten of spleten.
[frOrttlYtien, zie fcbrubbend
[Zstru3, rommel, voddegoed, bocht.]
5e4i,th, in. —(e), Cdjube = stoot, duw; (in
't spel) gooi, worp, kegelspel, kegelbaan:
overbrenging (van landloopers e. d.); laccle);
ovenvol, baksel; stroom van menschen; auf
ben Sob. bringen = door de politie laten
overbrengen. Zriintv(t)eiart, nt. =
schobbejak. Zripitivfar4, f. = lade, vak.
Zrimbjenfier, f. = schuifraam. ZrintOlar,
= kruiwagen. Zrpublajten, m.,
ren,
zfabe, = la(de), latafel. Z ifoitiipak ni. =
bevel om landloopers over de grenzen te
brengen. Zr4nb'riene1, in. = grendel. Zriottrz
= schuiftafel.
fad, m. = zak.
frinaftneife bij ovens vol, baksel na baksel.
fr4iictritern = schuchter, bedeesd, verlegen,
beschroomd, schuw. Zr4iirOlerttbeit, to. =
schuchterheid enz.
fe4uci fern fief), fcblo. (1i.) = schudden, zich
scheuken, zich schurken.
—e = schoft, schavuit.
SMI.tft, m.
fiturten, fcbin. (f.) = zwoegen, sjouwen,
schofterig, gemeen.
blokken. fAuftig
SeWIE), nt. --e = schoen; (als maat)
voet; schoen of hiel (van een piek); ba,F, babe
icb Iiingft an hen Scbuben abgelaufen = dat
weet ik al heel lang; if) west, ivo Ott her
britcft = waar hem de schoen wringt;
atle SC* fiber einen Leif ten fcbtagen =alles
over 66n kam sche pen; zie ook, fcbieben.
=-Zitttirllamieher, tit; :Daub, 1.; Aiiirfte,
schoenliaantrekker (of -horentje); -band (of
-lint); -borstel.
= voetkrabber, -schrapper.
Zebufreifett,
=
; :tom,
ZdjutEllfticter, 11t. ; ,t ab en,
schoenillapper, -winkel; -leer.
Sr#titYntar4er11, ,gefeffe, en.; fientbtuert,
f.; :me-40r, nt. = schoenmakeril, -sknecht;
-sambacht; -sbaas.
= schoenmakersjic
t ZrufYlIntafb f.; :nabet,
maat; -naald.
ZrOutrnagef, m. = schoenspijker.
to. = naad, buitennaad (aan een schoen).
= schoenmakersilf.; 4iffort,
pek; -pen (of -pin).
= schoenpoetser. Santo':
St4titrPittler,
rientett, = schoenriem; er ift nicbt Wert
itjnt bie Scb. auf6ullifen = hij is niet waard
zijn schoenriem los te maken.
:iAttiiir3e,
ZriPO'llfrntiere,113.; :frOttalie,
to. = schoenjismeer (of-vet); -gesp; -zwartsel.
= punt van den schoen.
ScintirfPitie,
= uil.
Zrint'fin,
=
; zoverfe,
ZrOttirlliverf, 1.;
schoenliwerk; -smeer (of -was); -pen (of
Zr4titi quifit, nt. = schoenlap, voetveeg (fig.).
Zttis te, zie C^cbilte.
Zoloir[latiOanbfuttn, tn.; =0E10, in. = school[programma; -plechtigheid.

Zthutbturtn.

Sr4uVantt, f. = onderwijzers- of leeraarsbekantrekking. ZrOttranttaanbibat,
= indidaat-onderwijzer. ZrOut'auftatt,
richting voor onderwijs, school.
=
zanfiiitt,
Zebut'llarbeit, m.; :arrest,
school II werk ; -blijven ; -toezicht.
schooltoezicht,
CrOut'auffic4Obetiiirbe,
-commissie.
ScOtti'llatOgabe, n).; zbefanntfrOaft, tn.; :be:
1)kirbe, to.; :.berirOt, in. = schoollluitgave;
-kennis (nl. bekende); -toezicht (-autoriteit);
-verslag.
Situt'beairt, m. = schooldistrikt. Zrbut'bit=
bung, io. = kennis en ontwikkeling (op school
1. = schoolboek.
verkregen).
--, —en = schuld; au6ftebenbe,
S- Mittb,
rtictftiinbige, fcbinebenbe, funbiette cb. = uitstaande, achterstallige, vlottende, gedekte (of
geconsolideerde) schuld; ineffen Scb. ift =
wiens schuld is het? bu triigft bie Scb. (bait
Scb.) an bent Ungliict = dat ongeluk is jouw
schuld; otjne meine Scb. = buiten mijn schuld;
ficb etio. 6u Scburben tommen taffen = zich aan
sets schuldig maken; bie Scb. auf einen fcbte=
ben, tviii3ett = de schuld op iem. schuiven;
[bagbaft bu Scb. = dat is jouw schuld; ba?,
tiegt, foinintbnen au ecOutben = dat is Uw
schuld]; hie Scb. bey %atm' bqabten = den tol.
schuldig; id) bin nidjt Tcb. baran =
't is mijn schuld niet; bad eletter ift fcb.
baf3... = 't is de schuld van 't weer, dat...
lijfsdwang, gijzeling.
Zr4ufb'arrejt, m.
= met schuld befituttvbeftedt,
vlekt (of besmet), beladen. Sc#ulbsbelue0,
= bewijs van schuld. CrOutblietuufitfeitt,
f. = schuldbewustzijn. Sc4ufbliote, m. =
deurwaarder. Zekttitvtirief, m. = schuldbrief,
obligate. Zr4utb'burb, = schuldboek.
famtlibett, fcbitt. (b.) = schuldig zijn, verschuldigd zijn, te danken hebben. Cifitti'ben=
frei = vrij van schulden. ScOurbenIcift, to. =
gezamenschuldenlast. ZrOut'benmaffe,
=-lijke schulden. Ziturbentilgung,
schulddelging. urbentitaungaaffe, to. =
amortizatiekas. SMili'bentuef en, T. = publieke schuld.
ZrintlibePutation, to. = schooldeputatie.
Ze4utb'ertaffung,in.=kwijtschelding.Zitufb'=
forberung, to. = schuldvordering. ca-djutbs.-;
= aanklacht wegens
forberuttgatane,
wanbetaling. friptib i frei = vrij van schulden;
vrij van schuld, onschuldig. Zel)ttibltaft,
= gijzeling.
=
ZrOuti bie-ner, m. = pedel. Sclitti'bienft,
schooldienst.
friutrbig = schuldig; verplicht; einen Zerbre=
cbert fcb. = aan een misdaad schuldig;
't is alles jouw schuld;
bift an affem fcb.
be,t, Zobe fcb. = des doods schuldig; fcbuibige
%cbtung, 1)rfurcbt = verschuldigde achting,
eerbied; lair flub fcb., baf tnieber put au
nmoben = we zijn verplicht... [Zrintlibiger,
nt. — = schuldenaar.] acut'binfeit,
c
to.
— = plicht, verplichting; verschuldigde som.
frindlyinft = plichtmatig.
= directeur, hoofd (van een
Crintrbireftur,
school), rector (van een gymnazium).
= schooldiscipline, -tucht.
= aanklacht wegens schuld.
Zefotiblfage,
= onschuldig, schuldeloos. e(tuttrz
tofigfeit, iv. = onschuld. ZAttib'ner, in.
— = schuldenaar.
: M ein , in.; zturm,
Zeijulb ' 111,often,
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:berlAreibuttg,
= schuldi!post, -bewijs:
-gevangenis; -bekentenis (of: obligatie).
fctjutbliott = vol schuld, schuldbeladen.
0).
—tt = school; L.I0e, mitttere,
niebere hooge, middelbare , lagere school;
nieberfanbildx, routanfildw S. = Nederlandsche,
romantische school; burc0 eine Otte S. netien
een harde school doormaken; er ift burdj ate
Scbuten burci) = hij ke p t alle streken, is van
alle markten thuis; bie S. 1cOlvdn3en od. Witter
hie S. geben, faufen = spijbelen, een sluipertje
maken; Sieberanfang ber S. = hervatting
der lessen; au 6
- ber S. fcbtna4en uit de
school klappen. frix i ten, fit iv. (1).) = onder
leiding nemen,leiden,onderrichten,africhten.
— = scholier, leerling.
a 'tiller,
Sciiiiiterarbelt, to. scholierswerk, leerlingenwerk. fr4ii'terf)aft = leerlingachtig, als
van een leerling, schoolsch, onbeholpen,
onrijp.
Scfjutler3lefmtg, iv.; :examen, f.; :fejerz
(ticOfelt), = schoolliopleiding; -exatnen;
-feest.
Stturiferien, V.; :-frage,
schoollivacantie ; -kwestie.
vrij (van school).
fMtit'frei
SMut II freuttb, nt.; :fttrO, m.; :fur4f erei, =
school 11 vriend (of -kameraad); -vos ; -vosserij.
Sciturigetirattrf), nt.; .,netb, 1.; :.-getehrfartt:
felt, iv.; :getenrter, = schoolligebruik;
-geld; -geleerdheid; -geleerde.
feljutigerecOt = volgens de regelen van de
school; (3eibei6, Zefinition) in den vereischten
vorm ; jAufgerecbte6 Verb = paard dat school
heeft, in de hoogere rijkunst gedreaseerd.
; =Matter, nt.; :tjerr, nt. =
schoolliwet;-houder(ofinstituteur);-directeur.
ArOut'llittfpeftor, tn.; zingenb, tn.; :fanterab,
C...
m. = schooldlopziener; -jeugd, -kameraad.
= schoolilScOutlfettntniffe,
:Mile,
kennis; -klasse (of afdeeling).
Srfjurfollegiunt, f. = provinciale raad van
onderwijs. artiutIontittiffion,
c
= schoolcommissie. ri) ittleOr er, m. = schoolmeester,
onderwijzer. arfiut i tetirerfentinar, f. = normaalschool. Sctitttle4rerftette, Iv. = onderwij zersbetrekking.
=
Situritofal, f.; =mann, in.; :ntaPpe,
schoolgokaal, -man (of: paedagoog); -tasch.
frourntivi ig volgens de orde, de regels van
de school, schoolsch. Scturnteifter, =
schoolmeester. frOutItteiftertiM = schoolmeesterachtig, pedant. frtjut'uteiftern, 1cOin.
(l.) = schoolmeesteren, den schoolmeester
spelen, leeraren, school houden; ringelooren.
Sc4urIntettvbe,
mar4ricOt, iv.; :orb:
= schoolllmethocie; -bericht; -orde.
nung,
= schelp, schulp.
Wipe, nt.
utipferb, f. = geschoold paard.
Pffirijt,
leerplicht. frijutipftirf)tig =
leerplichtig. Situt'pOiloiopige, scholastieke wijsbegeerte. rOung an, m. leerplan.
Santrilpriintie, to.; :priifung, to.; ,riitt3e1, f.=
school II prijs; -examen ; -tasch.
raad van onderwijs; eereSC4uVrect,
titel voor een schoolman. Sr4ntiregittatib,
schoolreglement. Cirtjullart, m. =
schooltasch; kennis in de school verkregen.
Situt'fattet, m. = manegezadel. Sctutifriiiff,
T
opleidingsschip. Z-MullMrift, tn. =
programma van onderwijs, geschrift over
onderwijszaken. Citurfrbtuefter, in. = zusteronderwijzeres. Zstut'llaufl, nt. = schoolstof.

Wilke**.

= onderwijzersbetrekking.
ttl'iteffe,
utjtutie, in. = schoollokaal. SMutitafel,
In. = schoolbord.
--, --n = schouder; er tragt
SMittler,
hij gedraagt zich
auf beiben Scbuftern
dubbelzinnig; bie od. mit ben Scultern 6ucten
de schouders ophalen.
Srijurterilbanb, 1.;
=
f.;
schouderliband; -been; -verband (slinger).
SMittlerlIbtatt, 1.; 1.; to. =
schouderilblad; -stuk (v. d. wapenrusting);
-breedte.
Siturtergefienf, 1. = draagband over den
peluw.
schouder, riem. acturterfiffen, f.
schouderbeen.
Srlyutiterfttortyn, no.
fefiutlern, fcbin. (0.) = schouderen ('t geweer);
[schouder aan schouder staan].
= schouder naad ;
Sciptt'terlinatit, tr). ;
-stuk (of: -bedekking).
arkutt't-tel-ft (jetzt: attr3e), m. = schout,
baljuw, dorpsburgemeester. Se4uttbeifiereV,
iv. —, --en = amht, gebied van een schout.
= scholastieke theologie.
Situtit4etifogie,
Srituttifel', zie Scboitifei.
Situtiton, tn. = schooltoon, meesterachtige
toon. (WI) erf a ffutt g, = schoolwet,
-reglement.
ScrittliberfriuntniL :borftanb, m.; :bur:
ftetter, m. = school ji verzuim ; -bestuur; -hoofd.
Scijuti littiei6telt, iv.; :Unfelt, f.; :IvOrterfnt,
1. = schoolliwijsheid; -wezen; -woordenboek.
Sr4uV3e, nt. —n, —n = schout, dorpsschout,
-burgemeester.
:3ettgni, f.; =3intitter, f. =
schoollltijd; -diploma (of: -rapport); -lokaal.
Scinttl3tutt, 11).; = school!' tucht ;
-dwang (of: leerplicht).
[frintnemetn, 1cOlv. (0.) = stooten, duwen;
bedriegen].
ZdjuntIner, tn. —6 = schemer, schemering.
fci5uminterig = schemerachtig. frilltnt'utern,
fcfpn. (.)= schemeren; schaduwen, arceeren.
Se4unb, = afval, tuig, prulleboel,
bocht; flauwiteit.
[ScljuPf, Situpp, tn. —(e)6, zie Sub].
, --n = schub; schilfer; bie
SttUP'Pe, in.
Scullbeit finb mir ben ben 9Attaen gefaffen =
de schellen zijn me van de oogen gevallee.
SttiiP'Pe, —n= schop; ein Scf)iippci)en
macben = een lipje trekken (alsof 't kind zal
gaan huilen).
Scljukvkien, In. —6, —= schuur, loods, afdak,
wagen- of koetshuis, hok.
=
I. tclittIrpen, fc0h). (1).)= afschubben;
afschilferen.
schoppen, stooten,
feljup'pen, fcWv.
duwen.
— = schoppen (in 't kaartSAii0Ven, f.
fcbin. (0.) = schoppen,
spel).
schoppen.
fr4ttl.rpettilartig, :Pm-1g = schubilachtig ,
-vormig.
= schubvisch. 25rtmlypen:
S-c4uP'pentifri),
geschubde huid. Srintirpenfette,
nut,
iv. = kinketting (aan den helm). Zdjutiven-:
Pan3er, geschubd malienkolder. Sr4up'=
pentier, f. = schubdier. fitutYpentueife =
schubsgewijze. frtjutt'picio = schubachtig.
f utvpin = geschubd, met schubben.
)100-, tn. —e6, —e = stoot, ruk.
I. S-ri)ur, nt. —(e)6 = plagerij, hinder.
II. Crbur, to. --, —en = ('t) scheren; scheerwol.
gook, vuurbaak.
2r4iiri elfen, f.

Zdjurf.
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fain). (b.) = poken, (het vuur) oppoken, aanwakkeren; fig. aanblazen, aanhitsen, stoken.
Scburf, zie ScborT.
ScOiirfeifett, 1. = krabber, schaafijzer. febiirt:
fen, fcbtu. (b.) = krabben., schaveri; graven;
mijnen openen, mijnaderen zoeken.
tuna, tn. —, —en = ontvelling.
Zchiirljafett, nt. = vuurhaak, krabber, pook,
rakelijzer.
in. = ovenhaard.
frOur'igetit, idftu. (b.) - plagen, kwellen, tempteeren.
Srtnirle, m. —it, —tt = schurk, schoelje.
adjurlenftreldi , m. schurkestreek. Sr4ur:
fere', —, —en = schurkerij. frktirlifit =
schurkachtig.
arOurtenittr'te, zie (torferttorte.
—n = glijbaan voor hout.
Siburire,
glijden.
fitur'rett, fcbtn. (b.)
ScintrItione, tn. = scheerwol.
SrtjurA, m. —es, —e = (mannen)schort, voor--tt
schoot, schootsvel.
(vrouwen)schort, voorschoot, boezelaar; vrouw,
ineisje. fititr'3ett, fciro. (b.) = (din Afetb) opschorten, opnemen; (91rmet) opschuiven; omslaan ; (2ip),en) optrekken, opkrullen; (8rauen)
optrekken; (einett Anotert) leggen; fief f. =
zijn kleeren ophalen, opnemen. Sptr'ien:
= schortband, -lint. Sc4i.tr'3enfti:
banb,
penbitint, f. = toelage. subsidie door vrouwengunst. SiturVell, f. = schootsvel.
Zr4ufb m., Scbuffed, Scbiiffe = plotselinge
gang, vaart (van een slang. van 't water);
schot, scheut, loot; schot; lading; plotselinge
pijn, steek; inslag (bij wevers); int S. fein
in gang zijn, opschieten, groeien; in S. fontmen = op gang komen, vaart krijgen; SCiffe
treiben = loten maken; einem in ben S. font:men onder iems. bereik komen, iem. tegen
't lijf loopen (fig.); er bat einen S. = hij is
niet wel bij 't hoofd; Weft babon ift gut Tar
ben (bor bent) S. = ver of is veilig; zie ook:
$utber.
— = slordig mensch, suffer.
ZettufIel, m.
—, —It = schotel; gerecht.
Scbiiffet,
- dienbak; schotelrek.
ScWiffetbrett,
Sitiirjetirtrani, in. = vatenkast.
SrOnffer, m. — = knikker. frOurfern,
Wu. (b.) = knikkeren. iltufrfertio gereed
om te schieten. fcbufrfeft schotvrij, schootvrij ; zeker van zijn schot. fitufffrei= schootvrij. fr4ttfi'gerectit = onder schot; (van een
paard) aan 't vuur gewend. SitufritiigefrOen,
f., zie Scbnettftigetcben. Cr4i1Vtinie, tu.
schiet-, schootlijn. WOO-la = haastig, zenuwachtig, onzeker, gejaagd. frbuk recOt, zie
fcbuNerecbt. fitufrrig, zie fobWig. Situfr=
= vuurwapen. frOnfritteife = bij
tuaffe,
schoten, bij sprongen. Sdnifoueite, =
draagkracht (van een geweer e. d.); miter
S. = buiten schot, buiten 't bereik van de
= schotwonde.
kogels. SMitfrtuunbe,
— = schoenmaker; auf
Sw rtjurfter,
Scbufterd 91appen reiten = te voet (of: per
pedes apostolorum) gaan; zie ook: 2eiften.
Sitili'fterllarbeit, Yu.; :banbiy ert, 1.;
= schoenmakersIlwerk; -amm.; =Melt,
bacht; -jongen; -mes.
frOu'ftertt, fcbtn. (b.) = schoenmaker zijn;
knoeien, knutselen, maken.
=
; =ieuq,
ZdyttifterlIPerb, f. • :frbemel,
; -drievoet ; -gereedschap.
schoenmakers
—n
=
schuit.
SCOItte,
afval, puin, vuilnis, gruis.
Zdjutt, m. —(e)t

—, --en= eilandje. SrOiittboben,
atf)i.itt,
—n =
= korenzolder.
In.
hoop, stapel (steenen e. d.); korenzolder; bos
stroo (om op te leggen).
fcbly. (0.)
(ben gtopf, mit „ bem ) opfe, einem bie anb,
ettn. and bem 9frmer) schudden; er fcbiittette
lid) bar 2atben hij schudde van 't lachen.
fttittlett, ictitn. (b.) = gieten, storten, werpen;
eine Mantbe inurbe gefcbilttet = een borstwering
werd opgeworpen; ed fcbilttet = het giet; bie
9,71itcb fdyilttet = de inelk loopt in elkaar,
stremt. [fct)iit'ter = dun, schraaltjes].
schudden, schokken, doen
tern, icim. (f).)
schudden.
SMutt'i) calf en, m. = puinhoop, mesthoop,
vuilniskar,
vuilnishoop. ScOuttlarren, nt.
= karreman (om
stortkar. Situttliirner,
't puin weg te voeren).
I. Scbutf, m. —et, = bescherming (3. 93. einett
in S. nebtnen, S. Indica bei einem, einen bent
Scbute (lotted entbfebien); beschutting (3. 93.
bar Diegen, eirtb u. tatter bent Scbute
ber Zunfetbeit = onder begunstiging van de
duisternis; Au S. unb Zrut berbiinbet = tegen
aanvallen en tot verdediging verbonden; S.
unb Scbirm = scherm en schuts.
II. Sciniti, f. —ed, —e = schut, sluisdeur,
schuif.
Zdjull'imfotifener, nt. = beschermeling, pupil.
Zdjutli btattern, t31. = koepokken. Zrnutl':
btatterngift, f. = koepokstof. Scbuti'brett,
= schutbord, sluisdeur, schuif. ar4utrbrief,
= vrijgeleide. SciittiOiittbnW = verdedigend verbond. Scfmtl ibadt), f. = afdak,
schutdak. Zeimitl i bamm, nt. = (binnen)dijk.
m. —n, —n = jager, tirailleur,
schutter (ook als teeken in den dierenriem).
beschermen, beschutten;
fdpv. (ti.)
iem. in 't
einen int 93e143e diner Sacbe
bezit van iets handhaven; einen bar od. gegen
tegen
iets
beschutten,
=
iem.
voor
of
etlu.
beschermen; (bad Saffer) schutten.
Scijiifienbataillott, = bataljon jagers.
Crbiit'ienbruber, m. = scherpschutter, lid
van een schietvereeniging. aciiiit3ertfeit, f. =
schutterfeest.
Zituirenget, nt. = beschermengel, schutsengel.
:ftitbe,
adi iirel enilgereilfdi aft,
schutters vereeniging; -gdde.
ScOiit'3enctrabeit, m. - gedekte loopgraaf of
schuttersschietplaats. Set)iit'3enban,
in. = schutterkoning.
doelen.
schietplaats. ZdAtr,
m.
= schietbaan, schijf.
Aettitattb,
Srbiirier, m. —11, — - beschermer.
= valpoort, -hek; dubbele
ZcOuirgatter,
beschermgeest.
sluisdeur. Zdjutlfgeift, m.
= geleide, escorte.
ZdjutOcteit,
= beschermrecht.
gererittigfett,
zbeitiger, nt.; :Item m. --,-Srbutyllgott,
bescherm- of schutsligod; -heilige; -beer.
= beschermend, protectoraal.
Zdjuifi berricliaft, = beschermheerschap.
Situtfifrien,in.=verdedigingsoorlog.saw:
firm tn. —(e)11, —e = beschermeling.
to = onbeschermd, onbeschut, weerloos.
Cdju1lofigfeit, let. — weerloosheid.
C et tjjut)'tnanu, nt. = politieagent. S itu :
mannfcbaft, in. = politie, politiecorps; beschermende manschappen, escorte.
ntarfe, = fabrieks-, handelsmerk. Situtr,
matter, tn. = verdedigingsmuur. SrbitiEntit:
tet, = voorbehoedmiddel. Situiyort, m.

a
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toevluchtsoord, beschutting. SrbutyPatroit,
nt. = (schuts)patroon. Srtwilitifabt,
=
= koepok. arhittp.
schutpaal. Scbu1 1 0,otte,
= verdediging(srede); pleidooi;
retie,
uitvlucht. Scbutl irebiter, m. = verdediger.
itutyfArift, = verdedigingsgeschrift,
apologie; pleidooi. Z-rbittl'tritptien, V. =
veiligheidstroepen, koloniale troepen. Sriptir:
truppter, m. — = koloniaal. Srlyitipbertuattbter, nu. = medebeschermeling.
Situtpuctr4e, In. = escorte, vrijgeleide, veiligheidswacht. Situtli hmffe, in. = verdedigtngswapen, -middel. Srbuippanb, =
schutting, heining, sneeuwmuur. CrOttlylveijr,
= wad, bolwerk, dijk, dam: verdedigingswapen. Schitt#'3elige, m. = ontlastingsgetuige,
getuige a decharge. Zdju1r3oft, m. = beschermend recht. Scinitr3alliter, = protectionist, voorstander van beschermende rechten.
Zdjuty3ollftiftent, = protectionisme.
= Schwabacher
Sittualmrter (Scbrift),
(drukletter).
—
=
babbelarij,
gebabbel;
Zrbluabbefei',
wibbelarij. fr4tuab'belig wibbelig. frijtuabi befit, fchtn. (b.) = babbelen;
wibbelen.
I. SOtufbe,
—, —it = kakkerlak; pissebed, keldermot.
m. —n, —n - Zwaab.
II.
ben, Zwaben. Sc4itua'benalter, =
rijpe leeftijd. Sittualiertfpienet, m. = Zwabenspiegel, Zwabische wet. Sittlm'bettitreirl),
= domme streek, Kamperstreek ; soots
ook: ruwe heldendaad.
—,
---nen Zwabin. = Zwabisch.
fitttmcf) (fcbiniicber, fcbmilcbit) = zwak, zwakjes,
dunnetjes; 6 Inirb mit f. = ik gevoel me
onwel; f. int Ragen=flauw (in de maag); er
ftebt auf fcbinatheit ilfien = hij staat zwak,
zijn zaken staan zwak; einen bei feiner fchInacben
Seite faffen = tem. in zijn zwak tasten; rein
geht f. = zijn pols is, slaat zwak.
—, = zwakheid, slapheid; onmacht,
flauwte; zwak, zwakke zijde. fittuCiAeit,f(tIn.
(h.) = zwak maken, verzwakken, doen afnemen,
ontzenuwen; onteeren. Sitivarblyeit, —,
—en = zwakheid; bitben ete fidj feine Schinach,
tjeiten etit = maak u maar geen 'Humes.
Zebtuatt'fieit0iittbe, - zonde uit zwakheid. frIOnach i herain = zwakmoedig, karakterzwak, wankelmoedig. Sittuarblopf, m. —
zwakhoofd. fr4Itmebliipfig = zwakhoofdig.
fit/1)4011M = zwakkelijk, teer, slap, broos.
—
zwakkelijkheid,
tbiniirtliMieit,
zwak—e
enz. Sit tues011ita, in.
keling (zoowel geestelijk als lichamelijk).
..tici = zwakkeSciAmcbtttas tifu,
ling, zwakhoofd. Scbtuartyfittn, tn. zwakheld van geest, geesteszwakheid. fc4tuacir:
jittitig = geesteszwak, verstandelijk zwak.
— en = verzwakking,
Scblviiltung,
ontzenuwing; onteering.
Zit/1mb, in. —en, —en; I. Zitivaiben, m.
— = zwad, zwade (wat in een zwaai met de
zeis afgesneden wordt).
II. Scbtim'beit,
= damp, uitdamping,
uitwaseming.
Sittuabrow, nt. —, —en = eskadron.
bro'neniveife = bij eskadrons. CM/tin/no:
zwetser, snoever,
—e
iteur',
grootspreker. fripAmbroitie'rett, icbtn. (f).) =
zwetsen, snoeven, opsnijden; rondzwerven,
(em zich heen) slaan.

Zcbtuambein.

frblualeht, fcbin. (u.) = onzin praten.
scbtroager = zwager,
Sciflua'ger, tn.
schoonbroer; postiljon.
—,
—nen = schoonzuster. frblviVnerficif) = als
zwager, zwagerlijk. Sciptiiiigerfebaft,
,
—en = zwagerschap; tamilie.
— = sclioonvader; sofas
[Zitioicilier,
ook = schoonbroer.]
—, —n = veehoeve, herdershut
ac4luarge,
(op de Alpen). g
4tttuali er, 01.
=
herder, veehoeder (op de Alpen).
Zrbtimit'be, = zwaluw, oorveeg;
eine S. mad5t leinen Sommer = eerie zw.
maakt geen zomer. Sr4fivarbeitfait, m. =
koningsvalk. Setituatibeitneft, f. = zwaluwnest. Sttml i tienfittualt3, m. = zwaluwstaart (eig. en alshoutverbinding); heerenrok
(stalen pen); een groote vlinder; (in den
vestingbouw) zwaluwstaart, papekop.
riguatti), m. —e = opening (van den
smeltoven, waardoor de vlam naar 't metaal
dringt).
—e = golf, vloed, golving.
ScOucttg,
zie fcbruefen.
[fittuarten, fcbtu. (h.) = zwalken].
= stroom, vloed (van
Sittualt, m.
woorden); golvende massa.
SCbtintittrit, --(e)?.,, Scbirchinme = zwam,
spons, paddestoel, sponsgezwel; S. brilber! =
laten we er niet meer over spreken! uit!
foftet bet gang S.? = de heele rommel.
ichtuantuit'artig = zwam-, sponsachtig.
f. = sponsachtig uitwas
en sp. gewas. fithiatttintiri)t, =
zwammig, sponzig. Srbluctinnt'jtein, m. =
sponssteen.
rroftluatt, tn. --(e), Scbtniine = zwaan, zwanedons.
fittualten, fcbin. (h.), mit fc4uant, bai... --=
ik heb er een voorgevoel van, dat Scipitia'z
iteitartit, m. = blanke arm. Schivaltentiett,
f. = bed van zwanedons. Seljtuaittentiruft,
:bufett, m. = blanke boezem.
Sititm'nettlIfeber, to.; znefan g, In.; : imtel, in.;
= zwaneilve(d)er; -zang; -hats; -lied
:Iteb,
(of: -zang).
:ritter, in. = orde,
Sittoceitettllorbeit,
ridder van de Zwaan.
m. —(e) = twang, gebruik (int
S. rein).
fittualt'oer = manger; fig. mit ettn. f. gebett =
van iets zw. gaan. icinuan'nent, fthtn. (h.) =bezwangeren. Sittuattigerfitaft, zwangerschap.
fdittittni= wankel, onvast, onzeker. Sititiattr,
m. Scbiniinfe = grap, scherts, klucht,
snakerij ; streek, list. fe4iimitleit, fcbto. (ti.) =
wankelen, waggelen; (van prijzen) onvast zijn,
varieeren; besluiteloos zijn, wankelmoedig
zijn, weifelen, aarzelen. Sri* nulling, —,
--en = wankeling, veranderlijkheid, onvastheld; tweifeling.
Zdjtvanifeber, in. = zwaneveer; er Want
ScbtuanOebertt = hij begon wat to vermoeden.
Stffluan3, in. —6, Sebtoiing = staart; sleep,
nasleep; einem auf ben ScbIn. treten iem.
op zijn teentjes trappen; einent ben Scbin.
ftreicbetn = iem. flikflooien, pluimstrijken;
ben Scbin. biingen taffen = 't hoofd laten hangen; ben Sapp . ein3ieben = water in zijn wijn
doen; eke. auf ben Scbin. fcbtagen = lets op
den kop tikken (binnenpalmen);
= geen zier. Srbiimit3ibeitt, f. fi=ldistt
na erit-
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been. fOuilit'vfn, fcfnu. (b.) = kwispelstaarten; pluimstrijken, flikflooien; [als een pauw
rondloopen]. 5cipuiin' 3 etpfenniq, nt. = oneerlij k voordeeltje; Sit tnangtpfettnige incieben =
meer in rekening brengen dan lets gekost
heeft. feljtviin i3en, fcbiu. (b.) = van een staart
voorzien, staarten; den staart versieren; [leegloopen, rondloopen]; bie Scbute, bie $rebigt
fcbin. = een sluipertje maken, spijbelen.
:ludic, iv.;
Scbtuatt3'ilettbe, f.; :feber,
= staartj!eind (of stuit); -veer;
=rienten,
-mees; -riem.
SciPtunt3'rithe, tn. = pit (van den paardestaart).
Sefiluatt31 11fitrautie, Ia.; :ftlier, f. = staart,11schroef; -stuk.
fouaw klets! pam! fittuatrtlett, fcf)tv.
(ti.) = wibbelen, heen en weer bewegen.
frintiappd! zie fcbiva4!
;
—e; Sc4tuaire,
Zdjiudr, m.
Zr4lueerett, tn. — zweer, verzwering.
frinnii'ren, ft. (b.) (et fcbtuart [ad. fcbtoiert];
fcbinor ; fcbinbre; fcbiniire! [od. fcbinier!] ge:
fcbinoren) = zweven, etteren.
ZeOtuaritt, ---(e).?, Scbtudrine = zwert-n,
troep, menigte; uitgelatendheid; inn Scbln.
febett = een los leven leiden. frijiviivmen,
fcbin. (b.) = zwermen; dwalen, zwerven, rondzwerven, rondtrekken, ronddraaien; los leven,
joelen, boemelen; fiir eitten od. ettu. fcbiv. =
met iem. of lets dwepen; 1(4)n:id-men! =- (een
commando) verspreiden! Zittviirluter,
— = nachtbraker, boemelaar, lichtmis; dweper; zwermer, voetzoeker; sphinx (een avond, —en ----vlinder).
spatting, nachtbraken; geestdrift, geestdrij verij,
dweeperij, dweepzucht. frtiWitrItterifd) =
geestdriftig, dwepend, dweperig. fri)tuarttf:
weife = in zwermen, in menigte. Zef)tharnii:-.
zwermtijd (van de bijen).
3eit,
Sititiarle, , —0 = zwoord, zwoerd,
zwaard; oud boek; baf3 itjm bie Sitivarten
fracben = dat hij er onder bezwijkt, dat hij
zwart wordt; fie bat eine S. = zij heeft een
radde tong. fittuar s tin = zwoordachtig.
friituar3 = zwart, donker; fcbi-narie Udfcbe
vuile wasch; ficb f. inacben= zich vuil maken;
(Zerrat, Unbanfbarbeit) snood, zwart; er ft*
ant fcblvaren Qrett = hij staat in 't krijt;
bie fcbinarli e Stunt = de zwarte kunst, necromantie; arceerkunst; f. feben = alles donker inzien, zwart zien; icb babe e?, f. auf
ineif3 = zwart op wit; in? Scbinare treffen =
't hart van de schijf, 't wit tretren, den spijker
op den kop slaan; Scbtuar6er Sonntag = Zwarte
Zondag (5de Z. in de vasten); fcblvar5e 3-rot ,--roggebrood; ficj f. fieiben = zich in 't zwart
kleeden; hie Scbinar5en = de Zwarten, de
clericalen.
= zwarte of echte merel.
Zr4tuar3'amfet,
fOnar3'ilunin = zwartoogig. arfouctrocere,
= boschbes, blauwbes. Scrituar3itirot,
f. = roggebrood. Se4tuar3 i borit, in. =
merel.
sleedoorn. Sc4tuara ibroffel,
lu. —n = zwartheid; zwartsel, zwart; zwartheid, snoodheid, laagheid.
fc4tviir'3ett, fcbiu. (b.) = zwart Timken, verdonkeren, vuil maken; ontsieren, bezoedelen.
zwartverver. frfilticur3':
ZrOtuar3i fiirber,
Retain zwartgallig. fr4itiari'gar = bruin
gelooid. frbtvar3'netti = donkergeel, (vlag)
zwart-en-geel. frWar3'neftreift = zwartgestreept. Sc4tivar3lvt3, f. = naaldhout.
zwartkop, -hoofd; zwartCittuar3loPf,

idituefetig.

kapje (een bastaardnachtegaal). fitiuttr310:
fig = zwartkoppig, -hoofdig, -harig. Zdituar3'::
riimmet, in. zwarte komijn. Sr4tuar31uttft,
= zwarte kunst, toaverkunst. Cittuar3',.
tiiititter, nt. = toovenaar, geestenbezweerder.
zwartachtig, zwartig. ZrOtu
ftt
rod, in. zwartrok; priester, dominee.
friltuar3 trot = donkerrood; (vlag) zwart-enrood. Srtjtvar3'fr4itnmet, nt. =zwartgevlekte
= zwartschimmel. Sclituar3letyrel, iv.
zienerij, pessimisme.
Sii)tuctr3'llfpectit, in.; ,tanne, iv. = zwarte
specht; zw. den (pijnboom).
ZdittlarDwilb, = Zwarte Woud.
tviitber, — = iemand uit 't Zwarte
Woud; S. ltbr = Schwarzwalder klok.
frOtruar31veifi = bont, (vlag) zwart-en-wit.
seOloarOuitb, f. = zwart wild (vooral:
wilde zwijnen, ook: beren, dassen). Zittuar31=
= schorseneer, zwarte wortel.
Vuttr3(et),
= gepraat, gebabbel. früttiat'.:
Zittuatl,
fMitiiit3en), fcbia. (b.) = babbelen,
Sett
snappen, praten, klappen. Sitiniit13er, tn.
— = babbelaar, snapper. ettiniitvreii,
, en = gebabbel, gepraat, gesnap, babbelpartij. frinuatybaft = babbelachtig, praatziek.
Stuct4'tntftititelt, = babbelachtigheid.
praatziekte.
Cr4lue'be, io. — = zweving, zwevende toestand; in ber = zwevend, hangend, onbeslist, besluiteloos, weifelend; ber $ro3et ift
limb in ber S. = is nog hangende, nog onbeslist; einen in ber S. batten = iem. in
't onzekere laten. aan de praat ofaan 't lijntje
houden; „in ber S. be.?, l8aunteV = in de zwevende boomkruin. S itivellebaum, =
zweefrek, trapeze. fantie s beit, fcbin. (b.) =
zweven; bet 91,ante fcbluebt mir oaf ber Bung,
auf ben ,Vippen = de naam zweeft me op de
tong, op de lippen; (in Oefabr, am IRanbe be?,
VtbgrunK 5noifcben urcbt nub ,offnung) zweven; bie Zerbanbtungen f. nocb, finb noct inn
S. = zijn nog hangende. frtivellent) = zwevend, hangend; (riicre) hangende brug, hangbrug; ((dnttb) vlottend; (Scbritt) zwevend,
licht, veerkrachtig; (43-ro36, Zerbanbtungen)
hangend. nt. zweefpas.
ZrOlivelnittg, la. —, —en = zweving, onvastheid.
—n, -11 = Zweed; alter S. =
Sitive'be,
oude goedronde kerel; ouwe jongen! Sittue=
ben, f. = Zweden. Scinue'bettfijitig, =
Zweedsche koning, koning van Zweden.
SrOluellin, Yu. —, —nen = Zweedsche
(vrouw). friOue'bitr4 = Zweedsch.
Cotooct,
= zwavel. Sciovejeletber,
zwavelader, -mijn. fitivejelartig =
zwavelachtig.
:bab, =zwaveljlether;
Cr4itiejefIliittier,
-bad.
Serflueletttitbe, in. = bende, gemeene troep.
Sitiveletilbliite, tn.; :battipt, = zwavenbloem; -damp.
= zwavelachtige uitdamradjtue'felbunft,
ping, uitwaseming.
=era, f.; zfaben,
Citivelellierbe,
:gang, tn. = zwavelliaarde, -erts; -drawl;
-ader.
zwavelgeel.
frtitiejetnetb
;
f.; =Witte,
Sittvei feillgrube,
= zwavelligroef; -stokje; -hut.
froue, fethtt = zwavelachtig. frinuejetig
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aften, in.; 410,
Sitly eifeillfaiiinier,
zwaveflikamer, -kist; -kies.
= zwave111Sripve'fellIteber, tv.;
lever; -melk.
fitive'fetti, fcbtv. (h.) = zwavelen; bluffen,
opsnijden, bazelen.
= zwavelllarOttiefetliPfuti i, m.; :rand),
poel; -damp.
f doveifelfauer = zwavelzuur. Scipicleffaure,
zwavelzuur. arbluefelititn,
—,
—en = zwaveling, ('t) zwavelen. ariotiejeff.
= (beenen als) zwa\ elstokken.
fticfen,
= zwavelwaterstof.
Scifluejeltuaff critoff,
Sitive i fetivert, f. = zwavelfabriek.
=
dwarstlutt,
fluitwerk
Zittue'ael,
—,
(aan 't orgel).
fcbtro. (b.) = zwaaien (scheepsterm).
ZrOlveif, —(e)t, —0= staart (vooral: lunge
staart), st. van een komeet; sleep, nasleep.
fitiVeis fett, jchtv. (b.) = (naar butten) uitbuigen, doffen, welven, met een staart voorzien; (f.) = zwerven, trekken, dwalen, dolen.
ScrOveiffiine, tv. = rondzaag. SittvetifVitn,
Iv. --, —en uitbuiging, welving, kromming.
fcblveifluebetti, fcbtv. (b.) = kwispelstaarten;
fltkflooien, strooplikken.
frintiei'aeli, It. (ti.) (ich (chiveine; fcbivien; fcbiviege;
fcblveine! gefchtviegen) = zwijgen; ben, fiber
ettv. fchtu. van, over lets zwijgen; 31t ettv.
Tcbtu. = op lets zw.; [ebb. icbtu. = over jets
zwijgen]; [frbitiel'aen, fchtv. (b.) = tot zwijgen
brengen; ein Stinb fcbtv. = sttl rnaken]; turn
Sdpv. bringen = tot zw. brengen.
m.
zwijger. feblucia'fam = zwijgzaam, zwijgend, stil.
--e = zwijn, varken; er
Sat Wein, j.
hij boft, zwijnt, is fortuinlijk:
bat Schrti.
betiebt tvie ba?, Scbtv. iins'itbenbaufe gezien
als een rotte appel bij de groenvrouw.
f.; :foben,
ScOlvei'nellbraten, m.;
= varkenslivleesch (gebraden); -voer; -kot
(-hok, -schot).
Scriltiettierei g, tv. —, —en = zwijnerij.
Sebiuctrtefittiir0 ter, nt. = varkens-, spekzwijnehoeder.
stager. arblveilietreiber,
StiOueilteputt, Iv. = varkensfokkerij; zwijneboel. Sctilueille3uttgenbefdjauer, nt. =
varkensschouwer.
= kopersulfaat.
Srblveitefurterariiii, f.
= zwijn, smeerlap.
Sebtoeinitrunb, :lad,
—, —en zwijnerij,
Zeblueinigetei',
held. frbthei s niftt = zwijnachtig, vull
In. = varkensllStfitueint4lbtafe, tv.;
blaas; -haar (of: -borstel).
ScbitieiriOaab, jacht op wilde zwijnen,
wilde-zwijnenjacht. ZrinveitWfeute, tv. =
varkensbout. Sit theitOiteber, f. = varkensleder, perkament. Srfilueintvpoiteii, $1. =
= varkenssnuit.
vinnen. SrblbeiiWriiffet,
ac4tuelf), nt. —e zweet (ook voor:
bloed van wild); bat ift mein Tauter S. = dat
is de vrucht van mijn hard werken. Sc4tvelfi':
bab, f. = zweetbad. S- ditueifrbiatt, f. =
zweetstuk (aan 't zadel, onder den arm).
fcbtv. (b.) = zweeten, bloeden
(van wild); op gloeihitte brengen; (gloeiend)
aaneensmeden, wellen.
iv. =
f. ; =furb, m.;
zweetIlkoorts; -vos (of: brandvos); -hitte.
m. = brak, speurhond.
= zweeterig, bezweet; bloedend
(van wild).

idonet.

Zit Weifiltod), f.;
1. = zweetligaatje
(of: porie); -middel.
frbmeifilreibenb = zweetdrijvend, -verwekkend. fefilveifrtriefetib = druipend van zweet.
Srblveifiltrotifen, :turfi, 1. zweetIH
droppel; -doek.
actpvel3, bie = Zwitserland. Scbtuel'3er, m.
—t, — = Zwitser; concierge, portier, suisse;
bans in een melkhuis, kaasmaker. Sttlbei'vr:
buitb, = Zwitsersche Bond. Srbitiel3erel,
Iv. —, —en = (Zwitsersch) melkhuis. Stiptiet:
3cy fiatO, f. = Zwitsersch huis. fajtoci'v.:
rtici)
Zwitsersch. Zitmei'vrtiife, m.
Zwitsersche kaas. Sitluel'Aerfaitb, f.
Zcinuelivrrofe, iv. = Alpenroos.
(b.) smeulen; (43ecb, Robten)
frblueleti,
branden. Zeinveter, m.
— = pekkoker.
zwelgen, brassen:
fdnuencit, fcbtv. (h.)
zich to goed doen, baden (in). Stfiluerner,
zwelger, brasser. dpuetgerel',
—
iv. --, = zwelgerij, brasserij. febtuet'ae:
rifit = zwelgend, losbancbg, overdadig,
weelderig.
--n = drempel. dorpel,
artnuelite,
dwarsle>ger of -linger (onder de rails).
I. fc4lueti len, ft. (f.) (bu fcblvittft, er ichtuillt;
fcfnuott; fcbiviitte; fchtviti! geichrbotten) = zwellen, opzwellen; (van 't water) wassen; zie
ook: Stamm.
II. fait/idiot, fchiv. (h) = doen zwellen, bol
makers; (water) opstuwen; (Aartoffetn) in de
schil koken. Srbtuelliing, tv. —, —en
zwelling.
Scbmem'itie, tn. —, = wed, drinkplaats;
mindere afdeeling in een restaurant. fitment':
men, fchtv. (h.) onderdompelen; nat maken;
paarden in 't wed brengen, doers baden; bie
Vetten fcbtveminten eine £eid)e an ben Stranb
de golven spoelden een lijk aan 't strand;
(bout) viotten.
zwengel; klepel;
-Sit tv en'net, m.
handboom, kruk.
zwaaien,
wuiven,
fa)/tteiffen, fchiv. (h.)
zwenken; ben f. =met den hoed wuiven;
bie jafjne f. = met de vlag zwaaien; (ein
( fcc, eine Ramie) uitspoelen; er lourbe ge=
fcbMenft = hij werd weggejaagd; ein 9103 f.
een paard doen keeren, omwerpen; recbt?,
fct)Menft = rechts zwenken er tat nefcbtventt =
hij heeft zijn draai genomen. :BM/vett:tuna,
iv. —, —en = zwenking, zwaai. CrOlven.'fit0:
:unit, = spit. punt waarom men zwenkt.
frbtuer = zwaar; onbeholpen; drukkend, zwaar,
lastig, moeilijk; (Oepact, tlaft,Oefcb4, Neite,
ref, S.beifen, igarre, 2ttjt, Zraum, 3unge,
Schrift, Settfiler, 2trbeit) zwaar; (Wujgabe,
itherfet3ung, ttrbeit) moeilijk; (Rampf, 3eiten)
hard, moeilijk, zwaar; (Plerbrecten, Strafe,
aranfbeit, bertuunben) zwaar, ernstig; bat
ben treurig gestemd;
,t)e-re, ift mir fcliiver
einein bat ,er6 f. macben = iem. bedroeven;
Mirb mir =--- 't valt me moeilijk; bat
foftet ein fcbtver0, Gelb = een heelen hoop,
een handvol geld; eine fcblvere Menge = een
heele menigte, groote massa: bie fchtvere %ot =
de vallende ziekte; er ift f. bun Eientiffeit, be=
greift f. = begrijpt moeilijk; er bat einert
fcbtveren Rabf = een hard hoofd; bat Tata f.
ink Oeivicht oil. in bie Gagfcbate = dat weegt
zwaar, is van veel gewicht; et Mirb f. batten =
baben,
't zal moeite kosten; ein Tchmere
f. hiiren = moeilijk hooren, hardhoorig zijn;
bitten = ik zal wel opich tuerbe mich

ittlueratineub.

passen. fe0fuer'citutenb = moeilijk adem
halend. fittuerstiettlaffnet = zwaargewapend.
ScOlve're, — = zwaarte, gewicht ; moeilijkheld; zwaarte, ernst(igheid). fOuerebrettl=
wel, wel! drommels! Srblue'rettteffer, m. =
zwaartemeter, barometer.
fr4itierertoti ! = drommels! sakkerloot!
—
snoesduivels! ScOltierettiYter, 10.
haan, schalk; boef, schoelje; drommelsche
kerel; (rieben6iniirbiger) Scbin. = hartenver= vroedoveraar. Set)tuerettot'ittutter,
vrouw.
Stijiver'erbe, = zwaaraarde, baryt. friDiver:
fault/ = zwaar, log, lomp, plomp, onbe= logheid,
houwen. Zdjluer'f
at, iv.
plompheid. fr4tveriftiiffiq = moeilijk smeltbaar.
= hardhoorig. Scbtver':
hardhoorigheid.
Kirinteit, tn.
fraft, = zwaartekracht. fltiveritic4 =
bezwaarlijk, moeilijk, waarschijnlijk niet.
sittuevittut, in. — = zwaarmoedigheid,
droefgeestigheid.
= zwaarrnoedig, droefgeestig. Sr4itier'Puttft, m. =
zwaarspaat.
zwaartepunt. Sc4itierittiat, m.
Sitivert, --er = zwaard (bet Oerecb,
tigfeit a. Q3.), mit Feuer nub Stbiv. nerbeerett =
te vuur en te zwaard verwoesten; turn
Scbin. neturteifen = ten zwaarde veroordeelen.
— = lischbloem, zwaardZrOueri tei, m.
lelie, zwaardkruid. Set)tver'tertatt3, tn. =
zwaardveger.
degendans. Sttivertif ener,
zwaardvisch. frWerr:
Z-Ouert'fifc4,
zwaardvormig.
fiirtittg
iv.;
r4ttiert'llteriett, f.;
zwaardpeen; -lelie; -maag;
—n; :ritter,
-ridder (of -broeder).
zwaard-, degenhouw;
Zttiverti ftrete4,
otjne Scbin. = zonder slag of stoot. Sr4tuerti.:
trader, nt. = zwaarddrager.
febtuerstuietlenb = zwaarwichtig, gewichtig.
—n - zuster (ook non,
Sri-01101er, iv.
pleegzuster). S-003ejtereben, =
zusje. Sehltiefterfinti, f. - zusterskind, neef of
nicht. feinveiftertiel) = zusterlijk. SOtieller:
titanic, tn. = schoonbroer, zwager. Setptuelter:
feQaft, in. —, —en = 't zusterschap (hoedanigheid van zuster; de zusterschap (vereeniging van geestelijke zusters). Sebitte i fterf apt,
= zoon, dochter van een
m., :torbter,
zuster: neef, nicht.
^ tuitiliogett, m. = steunboog.
tule'net, zie Scbineget.
[Sr4Ittie'oer, in. —, —n = schoonmoeder.]
feWie'nerettertid) schoonouderlijk, van
de schoonouders. Srfoufeitlerettertt, 43r. =
schoonouders.
iv. —, —nen=
= schoonschoonzuster.] 2c c4tuteinerfinti,
zoon, -dochter.
:toc4ter,
m.;
:101t,
Cr4itile'gerilltuttter,
schoonlImoeder, -zoon;
iv. ; :tinter, in.
-dochter; -vader.
—, —tt = eelt, eeltknobbel,
Sttiviele,
eeltplek. friOule i tirta = eeltachtig.
eeltig,
vol
eelt.
lig =
Sittuientetei i, iv. —, —en = losbandigheid,
liederlijkheid. ScIiiviestiteter, in. — =-zwierbol, nachtbraker. frfilvie'utetit, fcbin.
(b.) = een losbandig, liederlijk leven leiden,
boemelen.
moeilijk, zwaar op de hand,
fr4ttiie'rig
hachelijk, lastig. Srbtote'rinfett,
—, —en =
moeilijkheid, bezwaar, zwarigheid.
Sittuimm'llattftatt, tn.; :attattn, m.; Alaffitt,
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f.; :NW,

= zwerniiinrichting; -pak; -bas-

sin; -blaas.

frinuintimett, ft. (b. at. 1.) fcbinimine;
fcbinamm; fcbiamme; fcbinimute! gefcbinom=
men) = zwemmen; driven; auf hem Milden
= op den rug zwemmen; gegen ben
Strom fcbin. = tegen den stroom oproeien!
in St ratten, in feinem Cute, let tiberfluf3 fcbin. =
in tranen, in zijn bloed, in overvloed baden;
et fcbinimutt mir her ben Kugen = het warrelt,
schemert mij voor de oogen; bat 2eicbte
fcbinimmt oben = schuim drijft boven.
ScOtattemer, m. = zwemmer, drijver.
frintittj akin = geschikt om te zwemmen.

Wimmlfloffe,

fufl, m.; :gfirtet,

- poot; - gordel.

Sc4ivintmlimut, m.; iv.; :fielb, =
zwernilvlies; - brook; - kleed (of scaphander).

Sebitilittmi litetirer (od. 4neifter), m.; :1e4ttle,
= zwemilmeester; -school.

SOvitt'bet, m. = duizeling, duizeligheid;

onbezonnenheid ; zwendel, zwendelarij ; iuir
inorten not boc1 ben Sebin. mat anfeben = we
zullen dat zaakje eens gaan zien; tvat foftet
bet gang Scbin.? = wat kost 't heele zootje.
—, —en = zwendel, zwenScljtuittbefel',
delarij, oplichterij. fittaittlieterregenb =
duizelingwekkend. frfittiltt'betfret vrij van
duizelachtigheid; ict bin fcbin. = ik heb geen
last van duizelingen. fri)ititits befir4t = duizelingwekkend. friitulitib(e)tin duizelig; duizelingwekkend; mir inirb od. ictj inerbe fcbin. =
ik word duizelig. Sc4tuintetfo4f, m. = loshoofd, windbuil. fittuittibeftt, fcblv. (b.) =
zwendelen, opliehten; Writ fcbininbeft = ik
word of ben duizelig; eine fcbininbernbe Vibe =
een duizelingwekkende hoogte.
frijitthtiben, ft. (f.) (icb fcbininbe; fcbitmnb,
fcbiniinbe, fcbininbe! gefcbinunben) = afnemen,
slinken, verminderen, (weg)krimpen; wegkwijnen, vergaan, voorbijgaan; ibm bie
Sinne = hij verliest zijn bewustzijn; hie erfcbeinungen fcbin. in einanber = vervloeien in
elkaar; ftbin. fallen (lets) laten varen, opgeven.
zwendelaar, opSciOvintaer, in. —t, —
zie fcbininbefig.
lichter.
ZeOivinbjudit, tn. = tering; galtoppierenbe
vliegende tering. fittuittbifiiditig =
Scbi-n.
teringachtig.
Zdjthitt'ne, —, —0 = wan; vlerk, wiek
(vooral fig.). fitIttlit'clett, ft. (ft.) (icb 1cbininge;
fcbinang; fcbinange; fcbininge! gefcbinungen)
('t koren) wannen ; zwaaien, slingeren; schommelen; bie Virme 1. = met de armen zwaaien;
bat Zanabein 1. = dan.sen, (eine Rebe) houden;
er fcbtvingt Oombengetber = hij heeft een born
geld; ficb in hie ,Vuft = zich in de lucht
verheffen, omhoog vliegen; ficb auN 43ferb
1. = zich te paard werpen, to paard, in 't
zadel springen; fist in bie Vibe 1. = zich (in
de maatschappij) omhoog werken. ZeOluitt':
—, —en = slingering, trilling.
flung,
fcouipp! = klets! wip! frOttlipp = slank,
veerkrachtig. Se4ittip'4ie, in. —, —n = zwiep,
dun einde van een twijg, van de zweep,
zweepkoord. frinvip'Pett, fcbtv- =
zwiepen, klappen; slingeren, schommelen.
Sc4tuip(0), m. —e slag, klap (met
een zweep); einen S. tjahen = een roes hebben, aangeschoten zijn.
fitivir'rett, Icbin. (b.) = (van insecten) gonzen, brommen, (van pijlen) snorrert.
= zweetbad; ri3mifcb0 S. =
Zr4tuitpab,
32

498
droog zweetbad; ruffirctje S. = dampbad.
frDluit'aeit, fcbiti. (b.) = zweeten; (van muren)
uitslaan; (vary ramen) beslaan; tjaute =
huiden zweeten, smarten. fcfpuit'itn = zweeterig, zweetend. SeDluilf g aften, nt. = zweetkast, badstoof. bad ift bier ein ivabrer S. =
't is hier om to stikken.
zputher, f.; :ftuDe,
-poeder; -stoof (of: -kamer).
—e = dansjool; bal your
Zdittiof, m.
den minderen man.
fiDWO'rett, ft. (rj.) (fdj fcbiviire; fcbiour od. fcbivor;
fcbiviire; fcbiare! gercbivoren) = zweren, een
eed doen; vloeken; bei feiner ljre f. = bij,
op zijn eer zweren; Sur atjne f. = trouw aan
de vlag zweren; ein gercbivorner j eirth = een
gezworen, geslagen vijand: ein gercbivorner
Vtotar = een beeedigd notaris; ein Oercfnuor=
een gezworene, jurylid.
ner
frDluiit = zoel, drukkend, zwaar, zwoel,
benauwd. — = zoelte, drukkende hitte. Scrittnflibu: in S. rein = in
de verlegenheid, in de penarie zitten. ScIjitne:
Writ, iv. —, —en = groote verlegenheid,
penarie.
Sittaufft, m. —e; iv. —, Scbhiiiffte = (iv.) gezwel, opzwelling; (m.) bombast, gezwollenheid. frDluiitiftin opgezwollen, opgeblazen,
gezwollen., bombastisch. Sittuurftinteit,
— = gezwollenheid, hoogdravendheid.
—(e) = verval, vermagering,
SrDivuttb,
(ver)kwijning, tering.
Zr011mitn, m. Scbiviinge = beweging,
gang, slingering, sprong, vaart; stout();
hooge vlucht (van gedachten, van verzen),
verheffing, gloed, bezteling (van poezte,
redevoermg); im S. rein = in gang zijn, in
opgang zijn, vlucht nemen. SeDitman'betue:
nuttn, in. = slingerheweging.
'nett, f.-= springplank. Scfputtunletier, iv. =
slagpen, -veer; einem bie ctinntngfebern
3ieben = iem. kortwieken, fnuiken.
Daft = vol kracht, vol verheffing, krachtvol,
krachtig; met verheffing, energiek. Sititman':
= vliegkracht, centrifugaalkracht;
g raft,
render
vlucht, veerkracht. feDltman'to0,
verheffing, krachteloos, koud, laag-bij-dengrond. Cdjivunn'rab, = vliegwiel; balanceerwiel. frDlintittreirD, zie rcbtratngbaft.
ZrOttnittnirienten, m. = hang-, draagriem
(aan een rijtuig). frDtuuttn'tioll, zie fcbiroung=
baft.
Scbiviire = eed; vloek.
tour, m.
f tuur'briirDig = meineedig, die rich aan
eedbreuk schuldig maakt. So4tintr'firiicfriner=
eedbreker, meineedige. Sitlaur'nericDt, f.
rechtbank van gezworenen, jury.
Zdnutm, 1. = ('t kanton) Schwyz.
feienti'fifeD = weten,chappelijk.
fctf. (scilicet) = netinficb, namelijk (n1.).
Zci s pio, m. = Scipio.
act.
S cf.
Scon'to, 1. —(t) = disconto. Scon'troDucD,
scontroboek.
f.
= scudo, vijfbi u.
Scu'bo, m.
lirestuk.
ScDt i ta, lv. = Scylla (zie bartibbW.
Scirtbe, m. —n, —n = Skyth. CScfrtDien, f.
fetrtfilfeD = Skythisch.
f. b. = fiebe bieren Krtifet, fiebe bareffift.
Sebaltian = Sebastiaan.
ploegmes.
—e
Zed), r.
fer#4 = zes; mit fecVen fabren
met de zes

Zetaentlithe.

ridden; eine SectO = een 6; bei meiner S. =
bij mijn ziel.
s. e. C. (salve eriore et calculo) = ZOrtunt
borbebaiten: behoudens vergissingen.
z-eclOatti'tettaft,m.=zesachtsternaat. erfW:
cif, f. = restock. ferDevetlin = zeshoekig.
— = hert met zesSeriWenber, ut.
puntig gewei, zes-ender. Ser gyfer, in.
— zespfennigstuk. fertfferiei zei.derlei.
feit0= arli = zesvoudig; bat Sed0facbe = 't
zesvoud. fetfO f fiiclicria =-- met zes vakken
= zesvlak.
of planken.
= zesilvoudig; -voetig.
fertWilfiittin;
feriO'Dittabert zeshonderd. ferlO s iiittfin =
zesloops. fecWinat = zesmaal. ferfOlita:
tin = zesmaal herhaald. fect0'monattirD =
zesmaandelijksch, halfjaarlijksch. SccWPfiitt:
ber = responder.
ferWilruberin; :faitin; :feitig = zesliriems;
-snarig; -zijdig.
fel:10'414 .1min = met zes paarden bespannen,
zesspannig, met de zes. ferDO,iftiidin = van
zes verdiepingen. fertWteigio = zesdaagsch.
fedyfte (ber, bie, bat) = zesde; ,einrict) bet
S. od. ,teinrid) VI. – Hendrik de Zesde of VI.
ferD'iteDath = zesdehalf. feri*teitin = zesdeelig. SerDiftel, = zesde (deel).
ferD'iten = ten zesde. SectObler'tettatt,
= zeskwartmaat.

ferfWIllvittf(c)fig; :3cifin =-- zesjihoekig; -regelig.
fer4 , 3 eirn = zestien. Serly3eDnenber, in. —I,
— hert met zestienpuntig gewei, zestienender. ferly3enliitin = van zestien loud. Zed':
— = zestienponder.
3eDnPfiitiber, in.
feriy3eDitte (ber, hie, b(0) = zestiende;,2ublvig
Lodewijk de Zestiende of
ber S. od. XVI.
XVI. Serfrieipttet, — = zestiende
(deel). SecOVOntelformat, f. = resttendeformaat, in 16 0 : (insedecirno).
fesfyita = zestig. Secfr3iner, in. — =
zestiger, zestigjarige; in ben recb3iper ,;"5'abren =
in de jaren tusschen '60 en '70, out : in
zestigjarig.
de zestig oud.
feriy3infte (bet, bie, bat) = zestigste.
zestigste (deel).
—
iinftet, f.
— = een korenmaat.
SerrYter, nt.
fecie'ren, zie fe3ieren.
Seclet, zie Sactei.
Zette3' (spr : ziiklectz), f.
—e = sedecimo,
zestiende formaat.
= sediment: bezinkSebintent', f.
sel, neerslag. febintentiir' = sedimentair:
door neerslag ontstaan, in lagen.
ZebOba g ait3', iv. —, —en = sedisvacantie:
open,allen van eon pauselijken of bisschoppelijken stoel.
I. Zee, in. —(e)t, —(e)n = meer, binnenzee.
II. Sec, in.
—(e)n = zee: in S. aeben od.
(tedjen = in zee gaan of steken; a. batten
zee houden.
See'llalpen, V.; :atObrucf, tn., :Dab, f.;
:Dar, m. zeell-Alpen; -term; -bad; oude
-rob.
See'brief, in. = zeebrief, cognossement.
:einf)orti, f.; :Wirer, in.;
Scelbicitjt,
-eenhoorn (of:
= zee 1
:fafyrt,
narwal); -vaarder; -vaart.
= zeevaartschool. fee':
Zec'fafirt0c4ute,
feft = zeevast.
See'llfifit,

=ffotte, lv.; :fradithrief,

zee II visch: -vloot; -vrachtbrief (cognossement).
zeestuk.
See'gentatbe, 1.
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Zee'llacrurk
qlefitinart in. ; ., Oefeth I. =zeellreuk; -smaak; -wet.
Zee'llgetviir, f.;
1.; :grunt), in. =
zeelplant, -gras; -bodem.
Zee'lltiafen, =banbcf, :banbtung,
zeejj haven ; -handel; -handelmaatschappij.
Zeeljeer, 1. = zeeleger. Zee'tierriAaft,
heerschappij ter zee.
Seel/inn/Weft,
f.; :iget, m. = zeelltiondevel;
-eget.
adelborst.
Zeelabett,
=zeellkalf; -kaart.
Zeellfcttti, 1 . ; fate,
zeeziek.
fee'frattf
Zee'llfranftieit,
:freb", lit.; :trim nt. =
zeellziekte; -kreeft; -oorlog.
= zeellZee'llfuti, iv.; :tuttbe, iv.; :Mile,
koe; -kunde; -kust.
Zeeitanb, 1. = Seeland (Deensch); Zeeland
(Ned.). Zeelattber, nt. —6, — = Seelander
(Deensch); Zeeuw (Ned.). fee`tiinbifri) Seelandsch; Zeeuwsch. Zeelaterne, lb. = scheepslantaarn.
Zeele, 1w —, = ziel, gevoel, gemoed,
hart; kern; bah tut mir in ber S. leelj
dat grieft mij in mijn ziel; ba6fcbiteibet mir in
bie S. = dat snijdt me door de ziel; e6 ift
mit in ber S. itabiber = ik heb er een
hevigen afkeer van; icb fcbame micb in bie
S. bineirt = ik schaam mij tot in mijn ziel;
iem. lets op
einem env. auf bie
binben
't hart drukken; er bat mir au ber S. ber,
au6gefterocben = hij heeft naar mijn hart gesproken; e6 ift Leine S. im gaimen
geen sterveling; er ift eine S. bon altenfcben
hij is eene goede ziel; einen ben gander S.
Iieben = met zijn heele ziel, van ganscher
harte; (bei) miner S.! = bij mijn ziel! Zee',
tenabel, nt. = zielenadel. Seelettangft, in.
zielsangst.Zee'lettfreunt, m. = boezem- zielevrede.
vriend. Seelentrieben,
_-,._-zielsblij. Zeeletinrofie,
feelenfrot)
zielegrootheid. feetengut = zielsgoed, doodZee'lettf.
goed. Zee s tentieff,
=
beitfUnbe, = leer van de zielsziekten.
Zeetenlyirt, m. = zielenherder, geestelijke
verzorger. Zeetentet)re, iv. = zielkunde.
= zielelijden. feestento
Ceelettleibett,
zielloos. Zeelettittejfe, 10. = zielmis. Zee:.
= zedelijke moord.
tettmorb,
Seelenlinot, ie.; :anal, tv.; :rube,
:ftarfe,
= zielsilangst; -kwelling; -rust; -kracht.
Zeelentag, m. = allerzielen(dag). fee'tentler:
gniigt zielsvergenoegd, -tevreden. Seelett:
zielverkooper, ronselaar,
berfaufer, nt.
slavenhandelaar. feelent)oft = zielvol, gevoelvol, vol leven. Seelentrumberung,
zielsverhuizing. Sertentuiirmer, nt. = omslagdoekje.
eeleittoeibe, :Monne, in. =
zielsgenot, zielelust.
eeleimuftanb, m. =
ziel6toestand.
= zeeleeuwerik. zeesteuttte,
Zees terrty,
= vuur-, lichttoren, baak, kustlicht. see':
teute, $1. = zeelieden, -lui.
wat de
zie fefig. feeitifet) = ziels
ziel betreft, psychisch.
Zeelijtve, in. = zeeleeuw.
Zeerforge, to. = zielverzorging, herderlijke
plicht. Zeerforger, in. —6, — - zielverzorger. feeforgerifcbe htfpfeit = uitoefening
van herderlijke plichten.
:Iitar4t, iv.; :mann, In. = zeellCeeltuft,
lucht; -macht (of -mogendheid); -man.
zeevaart.. Zee':
zeemans
fee'ntiinnifcti

Zeontent,

- bemanning, zeemanschapmannfrtmft,
pen. ZeentannOrtotte, in. = zeevaartschool.
Zee'llinanbtier, f.; :nteite, 1w;
=
zeeilmanoeuvres; -mijl; -meeuw.
=_ZeeintufrOet,
:neffet, iv.; :offWer,
zeellschelp (of: -mossel); -netel; -officier.
Zee'llPferb, 1 . ; :4flail3e,
410t041, m. ---'zeellpaard, -plant; -poliep.
admiraliteit.
Zee'rat, m.
Zee'llratte, iv.; :riitttier, =
zeeilrat (-rot, -rob); -roover; -roof (of: -rooverij).
fee'rantlerifit = zeeroovers.., door zeeroof.
Zee'retutierftaat, in. = roofstaat.
= zeeilSee'llrectit, f.; :reife, iv., :roe,
recht; -reis; -roos (ook: waterlelie).
toerustingen ter zee.
Zee'riiftung,
See'llfar4e, =faf3, 1.; =fellaben, m. = zee 11
zaak (of: marinezaak); -zout; -schade (of:
averij).
Zee'llfdiiffictOrt, 4itiaMt, in . ; 4cfliallne,
le. = zeeilvaart (ook: groote vaart); -slag;
-slang (ook: valsch courantenbericht, canard).
zeevaartschool.
Zee'fitute,
=
Zee'llfforpion, M.; :fotbat, nt., :fOraciie,
zeellschorpioen, -soldaat; -(mans)taal.
:ftranti,
:ftern,
Zeellftaat, nt.; :ftabt,
zeellstaat ; -stad; -ster; -strand.
m.
m. = zeestreek, gedeelte (van de
zee). hoogte. f. = zeestuk. Zee':
ftucrnt, in. = storm op zee.
=
Zee'lltana, iv.; :tonne, Iv.; :treffen,
zeeljwier; -ton (baak, boei); -gevecht.
Zeeltrompete, iv.; :truppen, sAM. = zee;Itrompet (of: -roeper); -troepen.
feeliir4tig = zeewaardig.
Zee'lluttgeOeuer, f.; :boa, f. = zeelimonster,
-yolk.
= sterrewacht (aan de kust);
See'luarte,
kustlicht. feeloar0 = zeewaarts.
Zee'lloaffer, 1.; :Wm In.; :tuefen, f. = zeelfwater; -weg; -wezen.
Zee'itilffenfri)aft, = zeevaartkunde. Zee':
Mort, f. = scheepsterm, zeemansuitdrukking.
Zee'3unge, in. = (zee)tong.
Zeget, f. -- b , — = zeil; unter S. geben =
onder zeil gaan; bie S. ftreicben = de zeilen
strijken, de vlag strijken; bie S. eitt5ieben
hij haalt
zeil minderen, er ietjt bie S. ein
bakzeil, geeft 't op.
-ree.
fe'getilfertig, =Liar =
= zeillinie. fe'RelW = zonder
Ze'Rellinie,
zeil(en). Ze'getntaiter, m. — = zeilmaker. fe'getn, Tcbru. (b. u. f.) = zeilen, varen,
stevenen; ein Scbiff in ben Cbrunb f. = een
ge
schip in den grond zeilen; unt lorpebirçe
f. = een kaap omzeilen; auf ben Oritnb 1. =
langs den grond schuren. Zenet'irtiff, f. =
scherm van
zeilschip. cZe'getfctiirnt, nt.
= ra.
zeildoek, tent. Zegetftange,
gettau, f. = zeiltouw. Ce s getturti, T. = zeildoek. Ce s getiverf, 1. = zeittuig, -werk.
Zegett, zegen, zegening. voorspoed, geluk, rijke bezitting of opbrengst; ben S. fbre,
(ben = (ber Zifcbe) bidden, (nazi) Zifcbe) danken.
Ze'getterteitung, tn. = zegenspreking. Zes:.
- zegenformute, -spreuk.
getWortnet,
= zegening. feigetts14:
ZegettfOenbUng,
reicf) = zegenrijk, gezegend.
:thunfit, m. = zegenilZegetWifpruit,
spreuk; -wensch.
= zeiler, zeilsehip.
Zegler, m. —h,
Ze()111CItti , f. —(e)6, —e = segment.
32*
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fegl-tett, icb in. (b.) zegenen; fic4 f. = zich
zegenen, 't teeken van 't kruis maken; mit
irbifcben Wiltern gefegnet = met aardsche
schatten bedeeld; er bat bad Beitficbe gefegnet =
hij heeft 't tijdelijke met 't eeuwige verwisseld, is overleden; Iner ba?., Arms bat fegnet
ficb bamit
gelegenheid maakt genegenheid.
Zeal-num iv. —, —en = zegening.
= gezichtsas, oogas.
SetYarOfe,
— = gezichtsvermogen, blik.]
[Se'be,
fefien, ft. (b.), (bu fief*, er fiebt; Tab; Vibe;
fieb! (als Atesruf: fiebe!); gefeben) = zien,
kijken; er fann iticbt in bie Berne f.= hij kan
niet veraf zien; be feb' mat einer an! = kijk
nu eens aan! fief) be! = ziedaar! einem auf bie
= op de vingers kijken; einem in
bie g arten, ink Spier f. = iem. in de kaart
bie
kijken; Zitcfe fiebt itjm auf ben %ugen = arglist kijkt hem de oogen uit; feine 2uft an etiv.
feben = vreugde aan iets beleven; ictj febe
nod) nicbt ftar in biefer Sac* = die zaak is
mij nog niet helder; er fietjt feinem later
tifinticb = hij lijkt op zijn vader; bad fiebt
Mtn atjnitdj = dat is juist wat voor hem; er
fiebt nur auf Teinen lorteit = hij let alleen
op..; ba ging 6, baft tut nicbt gefeben =daar
ging 't been van wat ben je me; ba?, aenfter
fiebt /tact bon Oarten= ziet op den tuin uit;
ein aeffen fiebt binter bein tjerbor =
komt achter den heuvel uitkijken; Gott hem
,inuttet, fief) barein = voorzie daarin; bu fief*
tract je ziet ziek: [sum Necbten f.] = nacl
bent Recbten 1. = toezicht houden; zorgen dat
alles goed gaat; [fief) au beiner taut = let
op je huid, je huid (= je leven) is in gevaar;
icb fab ntict) ba unbefcbranften unbefcbriinrter)
,errfcber = ik zag mij daar onbep. heerscher;
ba y soot bat man umfonft=:zien kost niets.
bezienswaardig.
fetielOitiert,
c-Se'Oenftiiirbiafeit, iv. —, —en = bezienswaardigheid.
— = ziener,
nt.
profeet, kijker. Seljertiticf,
= ziener3gezichtsvermogen.
blik. Setyfraft, in.
Zebit'ater, = pees. -aelptc, —n =
pees; zeen; (van een boog) koord, pees; (in
de meetk.) koorde.
fetyneit fict), fcbin. (b.) nacb etin. = (vurig)
verlangen, haken, reikhalzen naar lets.
SciYiterb, m. = gezichtszenuw.
fefritirOt zenig, pezig: febnicbte.?, ateircb =
zenig, draderig vleesch. fetratig = zenig,
pezig, gespierd, krachtig, taai.
fetpt'ticit) = vurig, sterk, hartstochtelijk,
smachtend. Seipt'fitMt, In. = vurig verlangen; mit e. erinarten ongeduldig, met
smart verwachten. febn'fiiMtig, febit'furIW:
butt
verlangend, smachtend, vurig, met
ongeduld, met smart.
feOr = zeer, erg ; (voor adj. en adv. ook)
heel; bane 1. = dank u wel; [Atte = niet
te danken. [fe*ett, fcbin. (b.) = beschadigen].
cfrbermiigen, 1. = gezichtsvermogen.
= gezichtsafstand, bereik van
!vete,
't oog.
= zeever.
Berber, m.
Sw ercbc, iv. — = water, pis, urine. fei'fficit,
fcbin. (b.) = wateren.
fehtt = ondiep, vlak, doorwaadbaar; feicbter
off = domkop, hersenloos hoofd; felcbte
Webe = flauwe praat. Sehttibeit, Zeiciytig:
felt, In. —, —en = ondiepte, oppervlakkigheid, lafheid.
— = zijde, zij; bu inirft feitte
Sei'be,

Seiber.

S. babei fpinnen = je zult er geen zij bij
spinnen.
— = bierglas, pot.
Seilni, 1.
—e = daphne, peperZei'betbaft, nt.
boompje.
zijden, van zijde.
= zijdellZei'bettilartnit,
:artniter,
werk; -werker.
fel'benartig = zijdeachtig. Sei'beittianb, T.=
zijden lint. ci'bentiau, zijdeteelt.
Sabenbautaft, m. = zijden damast.
:fatnif, in. = zijdefloogst,
Sel'beitilernte,
-fabriek.
Sabenfaben, in. = zijden draad.
znefttiift, f. = zijdellSei'benlfartier,
verver; -winkel (of-magazijn). 611131011am,
f. =- zijden weefsel. sei'bentvar, 1. = zijdeachtig haar, zijden haar.
,..imitbiung, iv.;
Sei'benllijanbel,
itrie, iv.; :taben, m. = zij de handel ; -magazijn ;
-industrie; -winkel.
Sei'benntaittet, m. = zijden mantel.
Zei'betilmanufaftur, iv.; :patiicr, f.;
tn. = zijde II fabriek ; -papier ; -rups (of: -worm).
zeer zijdeachtig.
fei'bettreiM
41,itie, iv. =
sei'beitIniintter,
spinner (en -worm); -spoel.
Sei'benftoff, m. = zijden stof.
=thidicr,
Sei'benlituare,
=Itiefier,
:Wirfer, nt. = zijdellwaar; -wever; -haspel;
= zijdeachtige wol.
-werker. Selibenttiolte,
Sei'benlifuttrin, ni.; :3etta, f.; :wait,
zijdeilworm; -stof; -teelt.
fei'big = zijdeachtig, zijig.
zei'fc, —, —it = zeep, slib van metaalkorrels, ertswasch ; moerasland. feijen, Taint
(b.)= zeepen. Seijettalif et, in. = zeepappel,
-bes, -noot. ferfenartig = zeepachtig.
Mafe, in. =
Scilenli bat), f.; :.baunt,
zeeplibad, -boom, -bel.
= zeepilaarde,
S-beialfe(ttofLesrtbuCk' ztvee.;p).: f
lap, doek om te
Zeijentappen,
zeepen.
zeepIlloog,
eljett II I cow, iv.; :pftafter, f.
-pleister.
= zeepzieder; jest gebt our
Zeirfenfieber,
ein S. auf = nu gaat me een Licht op.
—, —en = zeepziederij.
Seijenfieberet,
Seli fentafer, to. = stuk zeep. Zeijcittudicifje,
= wasch in de zeep . 't wasschen met zeep.
(Sei'fenII f., f. = zeep II water ;
-pil (of: propje).
Sei'f er, zie Seiber.
ferfirijt = zeepachtig, zeepig. fajta = zeepig,
zeephoudend; feifige gartoffein = zeepachtige,
weeke en gladde aardappelen. Seiritapf,
m. = zeepbak, -pot. Seifiner, m. =
ertswasscher.
=
fei'gett, zie feiben. Sci'oer, nt.
[zandlooper], uurwerk; schietlood. Zei'ger:
m. = loodrechte mijngang. Sager::
',err), haard van den zijgoven. Seen er=
Witte, iv. =drijfhaard, frischhaard, zijghout.
feirnern, fcbin. (u.) = loodrecht uitgraven;
(metalen) uitzijgen, afdrijven; doorzijgen,
= loodrechte
sijpelen. Sel'gerfr4aMt,
mijnschacht.
to. —, —It = vergiet(test), zeef,
doorslag, felliett, fcbin. (0.) = zijgen,
zeven, ziften, laten doorloopen, filtreeren,
= zeef, vergiet(test),
m.
doorslag,
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Seifyilfaftett, m.; :tricbter, m.; :OA 1. =
zijgDbak, -trechter; -doek.
Sal, f. —(eA, —e = touw, koord, lijn; Seite
breben = touw slaan; einem bad S. der bie
t'irner merfen = iem. beteugelen, onderwerpen;
fie 6ieben an einem S. = ze trekken 66n lijntje.
Zeiler, m. —, — = touwslager; mit bed
Seiterd Zocbter tabutierett = door 't hennepen
venster laten kijken. Settertialpt, Iv. =
touwslagerij, lijnbaan. Set'tergartt, f. =
touwdraad, garen. Seilerlianblverf, f. =
touwslagersambacht.Seilertantut, m. = kam,
hekel. Seit i ntaMer, m. = touwslager. 'Zeit':
Muse; m. = koorddanser. feitliimerifc0 =
als van een koorddanser, koorddansers..,
acrobatisch. Seitliimerftange, iv. = balanceerstok. seit'itierf, f. = touwwerk.
Zebu, m. —(e)d, —e = (honig)zeem, dik sap,
stroop. fella-ten, fcbtn. (b.) = (honig) zuiveren ;
een strooperig sap afgeven. [felintirOt], fei':
nfig = dikkig, strooperig, smeeIg.
I. fein, unr. (f.) (icb bin, bu bift, er ift, tvir
finb, ibr feib, fie finb; icb fei, er lei; icb War;
icb Mare; fei! feib! getbefen) = zijn, bestaan;
icb bin bungrig = ik heb honger; 0 ift Mir
Warm = ik heb 't warm; mad ift bir? = wat
scheelt je? Mir ift beffer = ik voel me beter;
bier ift gut fein = 't is hier goed; icb tveif3
nie, tvie icb mit ibm bran bin = hoe ik 't met
hem heb; jet tveif3 ich, Moran icb bin =-waaraan ik me to houden heb; er ift Tibet
bran = hij is er slecht aan toe; tvenn bu nicbt
tviirft = als jij er niet was; 0 fei benn, b4
ex... r------tenzij hij...; bent fei, tuie ihm tvotte=
't zij (daarmee) hoe 't wil of hoe 't ook zij;
0 ift an bent = 't is zoo; taf3 bad f. = laat
dat. Seitt, f. —d = zijn, bestaan.
II. feht = zijn, van hem; bad eeine ='t zijne;
ber Ming ift feine 100 Mart tvert= is 100 Mk.
waard. feilterfeitd = van zijn kant; van
hem; op zijn beurt. felitednieri)eit = zijnsgelijke. feenethaffien, :town, um fei'net:
Witten = zijnenthalve, zijnentwege, om
zijnentwille, ter wille van hem, om hem.
fei'nige, (her, bie, ba d ) = (de, 't) zijne; mein
Oucb unb bad f. = mijn boek en 't zijne;
bie Seinigen = de zijnen.
Sei'fing, tv. —, —e v. —d = seizing, plat
touw, sjortouw.
feit, Vriip. mit Dativ = sedert; f. atte0 her =
van ouds her; a0 Ronj. = sedert.
fettab' = zijwaarts, ter zijde.
feitbent' = sedert, sedert dien tijd.
Zei'te, tv. —, —tt = zijde, kant; bladzijde;
fiM auf bie faute S. legen = lui worden,
niets uitvoeren ; einem nicbt bon ber S. geben =
iem. niet verlaten; er trug ben Zegen an ber
a = op zijde; rid) einem an bie S. ftetten =
zich met iem. gelijk stellen; einem bei feiner
fcbroacben a faffen = iem. in zijn zwakke
zijde aantasten; bon (auf, nacb) biefer S. =
van dezen (dien) kant; auf ber einen S. =
aan den eenen kant; oaf len d . S. treten =
zich aan iems. zijde scharen; etiv. auf bie S.
ftetten, bringen = iets aan (een) kant doen,
wegdoen; einen bon bet: a anfeben = iem.
uit de hoogte aanzien; bon feiten bed Atlini0 =-vanwege den koning; ficb etto. auf bie S te::
gen = iets ter zijde leggen, besparen; er
nimmt (1110 auf bie leicbte S. = hij neemt
alles licht op ; einen auf bie S. nebmen = iem.
ter zijde nemen; einem dun S. geben = ietn.
ter zijde staan ; spcif3 bei S. = zonder gekheid.

Zetuttba.

Zeilenabrifb nt. = doorsnede, profiel.
Seilenabteitung, iv. = indeeling in bladzijden.
Zeilenjlaber, tn.; :OW, m.; :angriff, nt. =
zij 11 ader ; - laan ; - aanval.
Sei'tettllaft, tn.; :beivenung, m.; :Watt, i . =
zij II tak; -beweging ; -blad.
Seilettblitt, m. = blik van ter zijde, schuinsche
of zijdelingsche, vluchtige blik. Seiletterbe,
m. = erfgenaam in den zijtak.
Sel'tettlifenfter, f.; :flit*, iv. = zijlivenster;
-vlak.
Setettfferf, m. = stukje op een schoen.
Seii tenlIffiinef, m.; :gang, m.; :gaffe, iv. =
zu 11 vleugel; - gang (ook: - laan); - straat.
Set'tengebilube, f. = bijgebouw. Zeilenge:
fPriiit, I.= terzijde(spraak). Seilengetudg,
1. = zijdgeweer, sabel. Settenniebet, m. =
zijgevel. Sellettkieb, m. = zijslag, houw
van ter zijde; steek onder water, schimpscheut. SertenWiter, m. = bladwachter,
klapper, custos. Sertenfiffen, f. = zijkussen
(in een coupe bijv.). Seilentiiiiltitinn, b:). =zijverlamming. feilenfang = bladzijdenlang.
Sellenjefine, tv.; :little, tv.; :Mauer, in. =
zijilleuning, -lijn; -muur.
Zeileitpititit, tn. = tusschenstreek (op 't kompas). Zeilettranb, m. = (zij)rand (van een
boek bijv.). feitend bed Zertege0 = van den
kant van den uitgever; f. be?, Aiinit0 = vanwege
den koning. Sei ftenfifinter3, in. = pijn in de
zijde.Seilenfr4ritt, m. = zijpas, pas zijwaarts.
CeilenfOrunn, m. = zijsprong. Seilert:
ftediett, f. od. :fticO, m. = steek in de zijde.
Seilenftot m. = stoot, stomp in de zijde.
Zeilenftlicf, f. = zijstuk, pendant.
Seileniltaffte, iv.; :tat, I.; :telt, in.; :tiir,
M. = zijiizak; -dal (dwarsdal); -gedeelte;
-deur.
ZeilenbermiirfitttW, f. = bijzondere erflating.
Seilenlitierivanbter, tn.; :bertuanbtfifiaft,
tv. =bloedverwant, verwantschap in de zijlijn.
Seilenlituanb, tv.; :tveg, m. = zijIl wand;
-weg.
Seilentue0, f. = pijn in de zijde. Sellen:
. = cijfer van de bladzijde, pagina,
afiot., m.
folio.
Zetten113-intnter, 1.; :3tueig, m. = zij 11 vertrek;
-tak.
fattier' = sedert, sedert dien tijd, van toen
af, tot nu toe. feitty'rig = van toen af dagteekenend; fein feitberiger f2 of = waar
hij zich sedert bevindt.
f eitlitt = zich ter zijde bevindend, zijdelingsch.
feit'Iviirtd = zijwaarts.
Zefait'te, W. —, —n = secans, snijlijn.
Sefon'b(e)t(i)ent(e)nant, III. = tweede luitenant.
fefret' = geheim. Serret', f. (e)d, —e = afscheiding; geheim gemak.
Seiretdr', m. --(e)?, —e = secretaris, schrijver; secretaire. Sefretariat', 1. —(e)?), —e =
secretariaat, secretarie.
Zerretion', M. —, —en = secretie, afscheiding.
Sett, nt. --(e)?,, —e = champagne, zoete wijn,
schuimwijn.
sefle, to. —, —tt = secte: godsdienstig genootschap. Sertierrer, nt. —d, — = sectaris.
Ceftion', M. —, --en = sectie: suede, lijkopening, afdeeling. feftiondlveife= in sectién.
Calm*, m. —d, ..to'ren = sector.
Sefttnlm, Iv. --, .. ben = secunda, tweede
klasse (op een na de hoogste v. 't gymnazium).
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leerling uit se—
Gefunba'tter, nt.
cunda.Sefintbant ', m. —en, —en = secondant,
secundair:
getuige (in 't duel). fetimbiir'
,----van de tweede orde. Setunbiir i tinfin,
lokaalspoor, buurtspoor. Zetutt i balver4f et,
= secundawissel. Seftfit'be,
—n =
seconde, secunde.
secondellCefutt'bettiluOr, tn.; :3eiger, m.
horloge; -wijzer.
fefuttbie'rett, fcbt-n. (1).) = secondeeren: bijstaan, helpen, (in 't duel) getuige zijn; (muz.)
accompagneeren.
Zetunboaenitur', Ia. --, —en = secundogenituur: bezit(recht) van den tweeden zoon.
eturitat', tv. —, —en = securiteit.
fet. (ferig) = zaliger.
feta! = sela! tut!
= Seladon: smachtend
selabott, m.
minnaar.
= selam: vrede (een begroeZelattt tn.
ting), groet.
[fetbatt iber = met z'n tweeen.]
..be(n) =
fain = zelfde. Zeib'ettb(e),
zelfkant. = fetbft. ferbig zelfde,
(de, 't)zelfde, die, dat. fettift = zelf, zelve;
zelfs; urn feiner f. Witten = om zijns zelfs wit;
er tiat' bon f. getan = hij heeft 't tut zich
zelf gedaan ; balj berfter)t fict) bon f. = dat
spreekt van zelf; 3u fiob f. format = tot zich
zelf komen, weer bijkomen; f. ift ber Vann =
vertrouw met op anderen, zelf doen is de zaak.
zelfachting. fetti'ftiinr.
Seibit'arOtuitg, tu.
big = zelfstandig, op zich zelf staand; onaf— = zelfhankelijk. Setifftiinbigieit,
standigheid, onafhankelijkheid.
Zetbff attfiage, tn.; :attfopferung, In.; =be:
ffectittig, = zelf jjaanklacht; -opoffering;
-bevlekking.
:betwriAuttg, tn. =
Settift' befriiittmtg,
zelflj bevruchting ; -beheersching.
Setbffbetetitttrti, f. = vrijwillige bekeneigen ondertenis. Settiftliefiiftlautta,
eigen vrije
houd. Seiblibeitittunttug, tn.
beschikking, zelfbepaling.
selbiti bettrteitung, :Oeltutitherung, tu.=
zelfjlbeoordeeiing; -bewondering.
fettift'betuttf# = zelfbewust, aanmatigend.
SeibfrbiogratAle, iv. = eigen levensbebeschrijving, autobiographie. ROW eigett
eigen. Selliffeittfr4iitpatg, Iv. = eigen raming, eigen aangifte.
:et=
:entfagtutg,
Settift'lletttleibung,
ivituttg, tn. = zelfilmoord; -onthouding (of:
-verloochening); -behoud.
SeibfrertentanW, tn. = zelfkennis. feibft':
zelfgenoegzaam ; zelftevreden, verj. = zelfgevoel, gevoel
waand. Setbff
van eigenwaarde. felbjVgetuarbt eigengemaakt. feibit'neitiigfant = zelfgenoegzaam,
zelftevreden, ijdel. Seitift i geftiriiri), f. =
alleenspraak. Zetbffgeftiittbilk4, 1. vrijwillige bekentenis. Seitiff twit, tu. — = zelfheid, 't eigen zelf, individualiteit, zelfzucht.
alleenheerschappij.
Seibfrtyrrfrimft, tn.
= alleenheerscher.
Seibfrberrfrijer,
Setbfrbitfe, tu. = eigen hulp. feitrftifdi
zelfzuchtig. Seibftitifterttnek, = kostende
= klinker. [Zettifti=
prijs. Seitift'inut(er),
ler, — = zelfzuchtige egoist.] S- MOT:
Heim, tu. = eigenliefde. [Selbftlinn, In. —(0,
---e = egoist.] Setbfriob, f. = eigen lof.
= belangloos, onzelfzuchtig. SOW,
belangloosheid, onbaatkifigfelt,
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zuchtigheid. Zeltift'utorb, = zelfmoord.
fettiftlitiirberifcri = van zelfmoord. Setbff=
Priifung, tn. zelfonderzoek. fettiffrebenb =
van-zelf-sprekend, natuurlijk. Setbft'fr411%
mijn, springbus. Scitiftludit,
=
zelfzucht. feitift'fiicfnig = zelfzuchtig, egotszelfbedrog,
tisch. Setbit'tiiufrimttg, tn.
-misleiding, illuzie. fetbititiitig
zelfwerkend,
spontaan. Setbfrtiitigtelt, = zelfvverkzaamheid. Zeitiftiibertietntttn, in. = zelfoverschatting, inbeelding, verwaandheid.
Zeibit'lliibertuiltbung, :ititterrirDt, m.,
:beracbtuttg, tn. = zeMoverwinning; -onderricht ; -verachting.
er (*retuning,
Zeibfts II berb tenbung,
tn. = zelfilverblinding; -verbranding.
feibffbergeffen = zich zelf vergetend. Zelbfr:
zelfvergoding. Settift'::
beraiittertutg, tn.
tiering, in. uitgave voor rekening van den.
schrijver. Setütt'beriettaninta, tn. = zelfverloochening. feitiffberftiinblic4 = vanzelfsprekend, natuurlijk.
Zetbitlberftiitntnefung,
=berteibigung,
tn.; =bertrauen, f.; :tiertualthitg, =
zeinverminking; -verdediging; -vertrouwen;
-bestuur (eigen beheer).
feffifti3ufrieben = zelfvoldaan, -tevreden,
-genoegzaam. Setbfriiinber, nt. = zelfontbrander. SettiftVtictf, nt.=uitslui'tend doel,
eenig doel.
Zerclier, nt. koopman in gerookte
vleeschwaren. Zeti crieritlare, tn. = rookvleesch enz.
Zetbfrintae, --it, ----n = Seldsjuk (Turksche
Seldsjuksch.
volksstam). fetbiltuc'fifer)
ten = keurklasse, hoogste
Setetla, to.
— = leerling
klasse. Setettalter, m.
uit een keurklasse.
Cant', f. —(e)?, = selenium (een metalloid).
= Selene: maan(godin).
Zete'ne,
feiett'imitig = seleniumhoudend.
I. Zeteniti , tn. —(e)i = seleniet: gipsspaat.
II. Seleniv, m. ---en, --en = seleniet: maanbewoner.
fetettis tifelj = selenitisch: gipsachtig. Setetti=
seleniumzuur.
fiiure,
= zelfkant.
Setrfaitte,
fella = zalig, gelukzalig, gelukkig; zalig,
aangeschoten; Oeben ift fetiger benn 91eimen =
't is zaliger te geven dan te nemen; tlott
tjabe it)n f.! = zijn ziel ruste in God! mein
fetiger p
later oci. mein Plater f. wijlen mijn
vader of mijn vader zaliger; fetigen 91nbett=
zaliger gedachtenis. Zeitigfeit, tv. —,
fend
—en -= zaligheid, gelukzaligheid.
=
rbeitb = zaligmakend. Cieligittnr4er, m.
Zaligmaker, Verlosser.
=flireitttitg, tn.= zalig-1 -H
Ze i till
making; -spreking.
tc. to. — =
Zerterie od.
selderij.
f erten = zeldzaam, ongewoon, ongemeen;
zelden; bad ift nidjti Seitene?, = dat is niets
vreemds. erteitlieit, --, —en = zeldzaamheid, rariteit, curioziteit.
satertuaffer, j. = selterswater, spuitwater.
fefffain = vreemd, wonderlijk, zonderling,
raar. Setti fautfeit, —, —en = vreemdsoortigheid, wonderlijkheid, zeldzaamheid.
ZeUt, nt. = Sem.
e = semaZeinatiiwri, 1. (oak m.)
phoor, optische (kust)telegraaf.
zip'
Fi.ent'oe, tn. -,
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— = semester, halfjaar.

Semejterfttittfb nt. = einde van 't halfjaar.

halfjaarlijksch.
fenteftrar
= puntkommn,
.. La u.
Seittifo'foit, 1.
komrnapunt.
seminarium, norSeminar', f. —(e) , —e
maalschool, kweekschool. Sentittattlirettor,
= directeur van een seminarium of van
een kweekschool. In. —en, —en =
seminarist, leerling van een kweekschool.
fentittaaftifrO: eine fetninariftifcbe Utbung
baben od. f. gebifbet fein = op een seminarium
of een kweekschool gestudeerd hebben. Seonderwijzer, leeraar aan
minarite4rer, nt.
een seminarium of een kweekschool.
— - semiotika: leer van de
Semiolli,
ziekteverschijnselen.
Semiet.
'Sault ' , M. —en, —en
Iv. ---, —nett = Semietische. fenti'tifc4 =
Semietisch.
broodje, kadetje, wit—11
Seiti titiet,
tebroodje ; bad gebt fort tnie tvarme Seinntern =
dat gnat vlot van de hand. ieni'metbionb
lichtblond. SenenteinieW, f. = tarwemeel.
Sent'atelteig, nt. • wittebroodsdeeg.
rfent'perfrel = rijksvrij, immediaat.]
—e = senaat; kamer bij 't
Sertat',
gerechtshof en den Hoogen Raad. Seitalor,
.. to'rett = senator. feltato'rifrI) =
senatoriaal.
—e = vergadering.
Settb, nt.
= zendbode; apostel. S-ctitv:
SClibliOte,
zendbrief.
brief, nt.
fett' p en, ff#3. u. unr. (b.) (icb fenbe; fanbte
u. fenbete; fenbete; gefanbt od. gefenbet) =
zengen. —e = afgezant,
zendbode. SenblAreiben, f. = zendbrief,
missieve. Sett'DUlta,
—, —en = zending.
f. = Senegambia.
^S e'tteCbatim, m.; :blotter, V. = se ne s llboom; -bla(de)ren.
—e = seneschal: hoogste
Seltefttalt,
hof beambte.
Setif, tn. —(e) = mosterd; er looffte attcb
feinen balu geben hij wou ook een duit
in 't zakje gooien, ook meepraten; einen fan=
fiber ettv. madjen = tang over iets
gets
uitweiden, een lange sans van lets maken;
ftieg ibut in bie %afe= hij werd nijdig.
ber
= mosterdjjsaus;
:Wirige,
Setif'
-bus (of: -potje).
ettrourie, Iv. = augurkje in de mosterdsaus.
Sennforn, f.; 1.; = mosterd korrel -meal; -molen.
:tow, nt.; =untiAtag, in. =
SeitrIIPflafter,
mosterdlipleister; -pot; -omsiag (of: -pap).
[Seti'ne, V., zie $riiger.]
fett'oen, fcfm. (f,.) = zengen, blakeren, branden; f. unb Brennen = moorden en branden.
fenigeria gezengd of branderig (ruiken).
Settn 'itrob, f. stroo om vuur aan to maken.
feitit' = sentel: als een oude man, oude-manachtig.
o'ren = senior: oudste, deken.
Senior, nt.
—e
fritior = senior. Senivrat', f.
senioraat. Zeitio'retifotibent, f. = seniorenvergadering.
Sourbtei, f. = dieplood, peillood. Seiffe, lv.
= inzinking. , dal, put. Settlet, in.
—,
— veter, rijgsnoer, nestel, ook: dieplood; klemhaak. fenlen, fcbm. (().) = neerlaten, laten zakken, laten zinken; bie Mogen
de oogen neerslaan; bie etimate f.
f.
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zachter spreken; gefenften t.au.tIta = met
gebogen hoofd: f iIfj f. = zakken, verzakken,
(neer)dalen. Settler, m. — = loot, afzetsel, aflegger; werpnet, kruisnet. Setif':
gam, f. = werp-, kruisnet. Settrnrube, W.;
=
toff), f. = zinkput; -gat. Setifltabet,
sonde, peilstift. Sentreüe, = afzetsel,
aflegger (van den wijnstok). feitt'reitt =
loodrecht; elite Sentrecbte fiefjen = een
loodlijn trekkers. = aflegger,
afzetsel. feittriictio = (met) ingevallen (rug).
Sent'friniur, ro. = loodlijn (snoer van 't peilzakken,
—, —en =
lood). Setilting,
neerlaten; inzinking, belling; verzakking; (in
een vers) daling.
= areometer.
aeltit, tn. —(e0, —e, zie enne III.
weide, heideland, in
—n
I. Set-tine, iv.
't bijz. naam van een streek in Westfalen en
Lippe.
—n, zie Same.
Sen'ite,
III. Seitine, nt. —n, --n; Setetter, at. —L
— = Alpenherder, koeherder. Zennerel', tv.
—, —en; zettniti iitte, to. = kaasmakerij,
herdershut (op de Alpen) zeit'nerin, lv. —,
—nett = herderin op de Alpen.
Sen'itWitatter ze., zie Sene
Setifar, m. —e = makelaar, beursagent.
Seufation', tv. — =sensatie: opzien, drukte;
gewaarwording. ieniationelli = sensationeel:
opzienbarend.
—n = zeis.
Sen'fe, tn.
Sett'fenniamt, = man met een zeis; zeisenman, knekelman, Dood. Settlettitein, m. =
wetsteen voor de zeis. Senletiftlet, m. =
steel van de zeis. Sen'fentrager, zie
enfenmattn.
fenfi'bet = sensibel : (fljn)gevoelig.
= sensibiliteit. fetifitib' =
HMV, to.
zeer gevoelig — ..---sensualisme: leer dat al onze voorstellingen
op zinnelijke indrukken berusten. Senfuati:
— = sensualiteit: zinnelijkheid, getat',
waarwordingsvermogen.
I. Settle, zie ennWitte.
II. Sen'te, lv. --, —n = dunne, buigzame lat.
fententiW = sententieus: zinrijk, pittig,
oordeelmatig. Sentett3', Iv. —, —11 = sententie: spreuk, oordeel.
fentinientati = sentimenteel. Sentimenta:
— = sentimentaliteit.
titat',
afzonderlijk, afgescheiden, enkel.
fetiarat'
Zetiarat'abbruct, m. overdruk(je). Se:
Parat'anqang, m. bijzondere, afzonderlijke
ingang. Separat'friebe, m. = afzonderlijke
vrede. SeParation', —, —en separatie.
SetiaratWittiO, tn. — = separatisme: neiging
tot afzondering. Separat'fottto, f. = bijzondere , afzonderlijke rekening, post. Separat':
= afzonderlijk verdrag. fe0a:
bertrag,
rie'ren, ict)Io. (t.) = separeeren.
tv.
—
=
sepia. Seipia3eickttuttg,
SePtet,
sepiateekening.
— = September; int
SePtem'ber,
S. = in S.
—e = septennaat: zevenSeptet-mat',
—e = septet:
jarig tijd perk. SePtetti , f.
.. men =
zevenstemmig stuk. Seplitita,
septima: zevende klasse (van boven of geteld).
= septime: zevende
Wirinte, 11). —,
toon van den grondtoon.
fetvtififj= septiseh: bedervend, bederfwekkend.
Zelputage'finta, to. — = Septuagezima: 70ste
clag (d. i. 9de Zondag) vigor Paschen; ber
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Sonntag SePtuagefimii. SePtuagittla, tu. Seftera', in. —(e) , —e = sestertie (oud-rom.
— = Septuaginta: de door 70 geleerde Joden zilvermunt + 9 ct).
te Alexandria tot stand gebrachte vertaling SetOrett, f. = zetplank (van den drukker).
van 't Oude Testament, omstr. 200 v. Chr.
Sell'eicr, V. = gebakken spiegeleieren.
Sequen3', to. —, —en = sequentie: rij, reeks; fer3en, fcbiu. (h.) = zetten, plaatsen, stellen,
sequenza: (een snort IL-K. kerkzang). opzetten, oprichten, poten, vaststellen, aanZequelter, m. —, — = (de) sequester: hij nemen, stellen, oversteken, springen, (bij 't
die goederen of vermogen, waarop beslag is spepinzetten, aanstellen; einem bad 9,Neffer an
gelegd, beheert: S., f. —t, — =-- ('t) sequester: bie Slehte f. = iem. 't mes op de keel zetten;
beslaglegging. Segneftration', tu. —, —en = er fette feine game .raft, fein gan3e Zer=
sequestratie: gerechtelijke beslaglegging. R..: miigett baron = hij spande al zijn kracht er
voor in, waagde er zijn geheele vermogen
queftrie'ren, fc41-n. (h.) = sequestreeren.
Serail' (spr.: serêl), f. ---, --- = serail.
aan; er tnurbe auf freien auf; gefett = op vrije
Seratie'unt, 1. -- = serapeum: Serapistempel, voeten gesteld;
tourbe ein rein auf feinen
Se'ra01), m. ---, —fm = seraph: lichtengel. gtoPf gefett = er werd een prijs op zijn hoofd
fera'phifc4 = seraphisch, serafijnsch.
gesteld ; einem Oremen, Schranten, ein Biet
Serat4Iier, nt. ---, — = seraskier: Turksch f. = iem. paal en perk stellen; in ketuttnO,
opperbevelhebber.
ink Ulert 1. = in kennis, in 't werk stellen;
Scribe, m. —n, ---tt = Servier.
in Stanb, in bie 2age 1. = in staat stellen;
[ferlien, 1c4in. (h.) = wegkwijnen. Serteting,
au5er Stattb f. = buiten staat stellen; au5er
nt. —(eA —e = zwak ziekelijk schepsel].
ftraft I. = buiten werking stellen; feine
Ser'bien, f. = Servie. Zer'bin, to. —, —nen = (offnung, fein Zertrauen auf einen f. = zijn
hoop, zijn vertrouwen op iem. stellen; man
Servische. fer'flifit = Servisch.
Serbar', m. —(e), —e = serdar (Perz. opper- fett groseoffnnttgen auf feine ,aufunft = men
bevelhebber).
koestert, heeft groote verwachtingen van zijn
Serena'be, to. —, —n = serenade.
toekomst; feinen Nam, feine &yre, feinen Stole,
SereniffitnuL m. —, ..mi = serenissimus: in ettu. f. = zijn roem, zijn eer, zijn trots in
Zijn Hoogheid.
iets stellen; ich fete ben watt = ik (onder)stel
Sereffalter, m. ----, — = Seressaner (Oostenr. 't geval; gefett (ben aati ) er tomtit od. tame
bereden militair bij de grensregimenten).
nicht = gesteld 't geval dat hij niet komt;
Serge (spr.: serve), W. — = serge, sergie in Oetnegung, in Zertegenheit, in bie VlotIvenz
(een lichtgekeperde wollen stof).
bigteit f. = in beweging, in verlegenheid, in
Sergeant' (spr.: serzjant), m. —en, —en = de noodzakelijkheid brengen; einen Zemin,
sergeant.
eine arift 1. = een termijn bepalen, vastSe'rie, to. —, ---n = serie, reeks.
stellen; in Wngit, in Schrecten, in urcht f. =
feriiW = serieus, ernstig.
angst, schrik, vrees aanjagen; in rftattnen
T. = verbazen; ihr fett eure Qorte fehr gut =
Sermon', in. —(e)a, —e = sermoen: preek.
Serolte, In. —, --n = seroen : baal (met dro- gij weet 't heel goed te zeggen; ein ,Vieb f. =--gerijen, specerijen e. d.).
een lied componeeren; iiber einen lMraben,
Serpent', f. —(e), ---- = serpent (een slang- Her einen Baun f. = over een sloot, een
vormig blaasinstrument).
heining springen; in bie 2otterie f. = in de
Serlientin', m. —(eA —e = serpentijn (een loterij spelen; lett Schtifge = er vallen
soort steen). Zerpenthte, ID. —, —n = ser- slagen; e,, fett Streit, %erbruf3 = 't loopt op
pentine: krul. Zerpentinjteitt, en. = ser- twist, op verdriet uit; WO f. = gaan zitten,
pentijnsteen.
plaats nemen ; 5m an fent State 1. = zich
Serfite, zie Serge.
in iems. plaats stellen; fich Sur Uehr f. = zich
te weer stellen; Ticb in Oelroegung 1. = zich in
Serum, f. --W = serum.
Scribal, tn. —(e)a, —e = serval: Afrikaansche beweging stellen; fich in ben 0er-it einen Sache
tijgerkat.
f. = zich in 't bezit van iets stellen; fich auf,
Serbetat'Inurft, zie t erbetattnurft. £anb 1. = een poos buiten gaan wonen; fith
Sertli'ce (spr.: servies), f. .---, — = servies: in Chunft, in Knfehen f. = gunst, aanzien vertafelgoed, bediening, (tafel)stel. fierbie'ren, werven; [5ch in ein Zorf 1. = zich in een
fchto. (h.) = tafeldienen, bedienen. Serb-late,
dorp vestigen]; fich auf bie ,t.interbeine f. =
to. —, —n = servet. Serbietlenbanb 1., op de achterpooten gaan staan, fig : op zijn
:ring, m. = servetring.
achterste beenen gaan staan: de tanden laten
fertitti = serviel : slaafsch. ZerbitWntO,
zien ; biefe aftiffigfeit fett fich = wordt helder ;
in. —; Sertvititiits, Iv. — = servilisme, 5d) our Ditthe 1. = zich uit de zaken terugserviliteit: slaafschheid, kruiperigheid.
trekken.
Ser'bing, ID. = serving (een snort dekkleed Ser3er, tn. -----, — = zetter, plaatser; comop schepen). ponist. Seti3erfe4fer, in. = zet-, drukfout.
Sertii#,', m. — = vergoeding voor inkwar- Set'3erteOrling, nt. = zettersleerling. So':
tiering .
(e
ling, nt. —A
—e = poot, stek; pootvisch.
Serbituts, to. —en = servituut: op een bezit- Se4'niafttine, to. = zetmachine. Seil'inage,
ting rustende verplichting, gehoudenheid.
tn. = (timmermans) waterpas.
Selant, in. —(e)a
vlasdotter, Egyp- Seui rty, to. —, —n = besmettelijke ziekte,
tisch oliezaad; S., tu bidj auf ! = S., open u!
(vooral veeziekte) pest. SenActifierb, nt. —
Selet, In.— Sel feltraut, f.= een soort venkel. besmettingshaard, -brandpunt.
Seffel, m. —a, — = zetel, (gemakkelijke) fetifyit, fcht». (1).) = zuchten. Zetif'3er, nt.
stoel, leunstoel. Serfeltriiger, tn. = draag- —t, — = zucht.
stoeldrager. fefiliaft = woonachtig, geves- Sebeninett, $T. = Cevennen.
tigd, ingezeten; gezeten; fich f. nieberraffen= Se'bre0Air3eitan, 1. = Sévres-porcelem.
zich vestigen, zich metterwoon vestigen.
Zeganefinter, nt. = Sexagesima: 8ste Zondag
Zeffion', In. --, —en = sessie: zitting(periode).
v6Or Paschen.
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ten = sexta; zesde (nl.
Serta, tn.
laagste) Masse van 't gymnazium. Segta'ner,
— = sextaner, leerling in sexta.
m.
Segtant' , m. —en, —en = sextant: astronomisch werktuig. Segle, —, =
sexte : zesde toon van den grondtoon. Segtett',
1. —(eA —e = sextet; zesstemmig stuk.
—n = sextool: figuur van
Zegtole, b3.
6 noten.
feguelti = seksueel : geslachtelijk.
Ze3effloit', —, = secessie : afscheiding,
afzondering. Ze3effionifV, at. —en, —en =
secessionist: wie aan een afscheiding deelneemt; iem. uit de Zuidelijke staten tijdens
den Noord-Am. burgeroorlog; aanhanger van
een nieuwe schilderschool.
fe3ie'ren, fcbrn. (b.) = opensnijden, ontleden
(vooral van lijken). Sesterinteffer, = snij-,
ontleedmes.
f. g. = fogencutat,
Zgr. = Sitbergrofcben.
Sbatut, zie Scbat.
sheriff
Zbe'r-Uff (spr.: sje ..),
(Eng. rechter).
= sherry.
Zberti), m.
Ziantele, —n, —n = Siamees.fiantelifc4 =
Siameesch.
—en, --en = sibilant: sisklank.
Zibitnnt',
Sibtrien, f. = Siberie. fibiirifri)=Siberisch.
—n = Sibylle: profetes.
Zibtille, tn.
= sibillijnsch.
Siccatib s, f. —(eA --e = siccatief: droogmiddel.
itch = zich, elkander; er bacbte Wei f. = hij
dacht bij zich zelf; fie babea fic) ale inieber
gefeben = ze hebben elkander nooit weergezien; an 1. od. an nab fur f. = op zich zelf
(beschouwd).
Si'cljet, —n = sikkel. filtetartig,
=fiirmig = sikkelvormig. [Wrijefit, fd)in. (b.) =
met den sikkel afsnijden]. Si'diettuagen,
= sikkelwagen.
Wrber = zeker, veilig; zeker, vast, betrouwbaar; [gerust, onbezorgd]; f. bar od. gegen=
veilig voor; er fit be C,rfolge zeker,
verzekerd van den goeden uitslag; icb bin
meiner Six* f. = zeker van mijn zaak; an
einen ficbern Crt bringen = op een veilige
plaats brengen; ficb fteffen = zich verzekeren, in zijn veiligheid voorzien; er bat Fein
ficbere 9.Ingommen = een vast, verzekerd
bestaan; ficbere ficberer t8tid = vaste
hand, blik; ficberer teunb, ailb rer = betrouwbaar vriend, girls: etbo. auk ficberer ,catb
baben = iets van goeder hand weten; ficber
geben = zeker van zijn zaak zijn; 1. an eerfe
geben = secuur te werk gaan; einen mut
%miner S. bringer = iem. achter slot zetten.
ilterioit, —, —en = veiligheid; zekerheld; betrouwbaarheid, vastheid, waarborg,
borg, cautie. SiAerbeiOatiftalt, tv. = inrichting voor openbare veiligheid, politie.
veiligheidscomitè.
Zilterbei0autqc4nk
= politie.
Zi'iterbeitOebiirbe,
:tame,
,ntafp
SilterbeitCfiappe,
= veiligheidsilklep; -lamp; -maattenet,
regel.
ZiAerbeit0fanb, = tegenpand.
veiligheidsslot. fiAerfirt)=--beitOttok
zeker, zekerlijk, voorzeker, vast, stellig.
fcbrn. (b.)
[Ziltertnal, = doel ]
beveiligen; waarborgen, verzekeren; geruststellen; (poet.) be, ,V.eben tab id) bicb ge,

ficbert = Uw leven heb ik voor gevaar beveiligd; [et ficbert au biet = hij is al te voorzichtig]. Si'Merftellung, = zekerheidstelling, borgstelltng, waarborg.
tn. —, —en = zekerheid, waarborg, verzekering.
zicht, gezicht; aabtbar au[
—
Zid5t,
acbt Bage nadj S. = betaalbaar op zicht, acht
dagen na zicht; in S. Fein = in 't gezicht zijn,
in zicht zijn. ficl)tliar = zichtbaar; blijkbaar.
zichtbaar, ziender oogen.
ficiWbartirl)
firirten = zeven, ziften; zichten; (koren)
wannen; (meel) builen; schiften, uitzoeken.
= zifter, wanner.
Zicirter, m.
iir4tificf) =blijkbaar, klaarblijkelijk, duidelijk;
bar (mit) meinen ficbtticben ltugen = duidelijk
= zichtdag,
voor mijn oogen. SiciXtag,
bedenkdag.
= schifting, onderzoek.
Sirlytunn,
Sitittlueltfelp m. = zichtwissel, wissel op zicht.
ficlern, fcbin. (b.) = zijpelen, sijpelen, lekken.
= siderisch : de sterren betreffend,
sterre...
fie = zij, haar; hen, hurl; Cie = U. Cie,
—(e)n = zij, vrouwtje, wijfje.
—e = zeef. fie'bett, fcbm. (b.) =
Zia, I.
zeven, ziften.
zeven; Me S. = de zeven; eine Wife
fieben
S. = een booze vrouw; een tang; 1)acte beine
pak op je boeltje.
Sacben
Zie'benbiirge, m. —n, Zevenburger,
Transylvamer. Zie'Denbiirgen, f. = Zevenburgen, Transsylvanie. fiebenbiirgifri) =
Zevenburgsch, Transsylvanisch.
Ziefienect f. = zevenhoek. fiel bettertel =
zevenderlei. ileibenfaM, = zevenvoudig.
Zie'bettilgebirge, f.; =geftirtt, f. = zevenligebergte; -gesternte (of Pleiaden).
fiebenbilgeline Stabt = stad der zeven heuvelen, Rome. fiebettbun'Dert = zevenhonderd.
:mat = zevenljjarig; -maal.
fiebenntatin = zevenmaal herhaald. Sieben:
43t.
= zevenmijlslaarzen. fie':
meilettftiefet,
benutountlirb=zevenmaandelijksch.Sieben:
nio'nataittb, = zevenmaandskind.
Ziebettfriitater, m. = een van de zeven slapers
van Efezen; langslaper; bergrat, slaaprat,
zevenslaper.
= zevenlistemmig;
fiebettliftintntio;
-daagsch.
fie'bente (bee, bie, ba it ) = zevende; (einricb
bet S. od. ,S)einricb VII. = Hendrik de Zevende
of VII. fie'bentelialb zevendehalf. Sie'bett:
tel, f. — = zevende (deel). fieibenten =
ten zevende. fie'bett3ebn,:3ig, zie fiebaebn, =jig.
— = never, zifter. Slew:
Zie'ber,
maefjer, tn. = zevenmaker. Cieb'metjl, f.
gebuild meel.
= zeefilstof, -doek.
Zieblitaub, at.; =turf),
zeventien. fieb'3e1ptte (ber, bie,
fieb'3eipi
bag) = zeventiende. Sieb 1 3etintel,
=
zeventiende (deel). fieb'3ig = zeventig. Cieb'z
Alger, nt. —= zeventiger, zeventigjarige;
wijn van (48)70; Me fiebaiger Z(abre = de jaren
van (48)70 tot (18)80. fieb'iiniiibrin= zeventigjarig. fieb'iigfte (bet, bie, ba g) = zeventigste.
zeventigste (deel).
Zietv3inftei, I .—
fled) = ztekelijk, aanhoudend ziek. Sterlybett,
f. langdurig ziekbed. Merlyn, fcbM. (b.) =
wegkwijnen, sukkelend Sierif)enbat0- , =
hospitaal voor ongeneeselijke ziekten.
—e = sukkelend, ziekelijk
ling, m.
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"'Merlyn.

mensch. Ziett stunt, 1. = langdurige, ver- Zi'get, T.
— = siglen: afkortingsteeken.
terende ziekte.
Zrgintuttb, nt. = Sigismund.
zie Sind.
— = gekookt veevoer. Sie'begrab, Zi'ate,
nt. = knokgraad, -hitte. SiebeipitO, f. = Ziatt. = signatum: geteekend. Signal', f.
zoutziedern.
= kookhitte. —(e* —e = signaal, seen, teeken.
==-- salpeterziederij. Zie'be: Zianatentent' (spr.: ...ma), f.
Ziesbettiitte,
signalement.
fetid, m. = kookketel. Zie'bentelfter, nt.
raffinadeur.
Zignarlfetier, 1.; :flange, in.; :ntode, iv.;
seinilvuur, -vlag: -klok; -hoorn.
f.
fie'bett, ft. u. fcbtv. (0.) (icb fiebe; fott, fiebete;
fiebete; fiebe! gerotten, gefiebet) = zieden, finuatijie'ren, ict)tv. (5.) = signaleeren: aankoken; (Seife, Sa15) zieden; (ander) raffinee- kondigen, bekend maken.
ren; (Silber) uitkoken; inelcb gefottene tier = Zignatlfitufl,
:ftattne, tu. = seinlischot,
zacht gekookte eieren. fiebenb tyf5 = kukend -paal (of -post).
beet.
ZiattatarItair4te, $f. = mogendheden, die
Sie'bellPfanne, it).; r.ptintt, nt. = kooklipan, een verdrag onderteekenen. Stortatur, tv.
—, —en = signatuur: teeken, merk; onder-punt.
teekening; bladteeken (bij drukkers); op—, —en = zoutziederij, -keet.
Siebere,
—e
=
overwinning,
zege;
ben
schrift
(op medicijnflesschen e. d.); onderm.
—e =
S. babontragen = de overwinning behalen. scheidingsteeken. Ziquet', 1.
signet: zegel, cachet; boekdrukkersteeken,
Siegltert, m. = Siegbert, Siebert.
=
— = zegel, stempel; unter vignet; leesteeken. finnie'ren,
Zie'net, f.
bent S. ber Zerfcluteaentiett = onder 't zegel signeeren: (onder)teekenen.
in.
—en,
—en
=
koster,
kerkedienaar,
van geheimhouding; idj aebe bir 3rtef nub S. [Ziarift',
sacristein].
barauf = ik sta u er borg voor.
— Sicambrier. fifam':
; :erbe, Sifamlirer,
Sie'netil betimbrer,
; =bruit,
= zegelil bewaarder; -verbreking; -aarde.
tirifri) = Sicambrisch.
Sie'netlifapfet, to.; :feittititW (=funbe), tn.; Ziffatity , zie Siccatit).
Sit = Sift.
:tad, m. = zegellidoosje, -kunde; -lak.
—n = lettergreep, syllabe;
= zegelen, stempelen,
iv.
ite i nettt, TcOtv.
letterziften, -klooven, haarverzegelen, bezegelen.
Sitben ftecbert
=
klooven,
zemelknoopen.
Sirbenfali,
iv.;
411(160,
y
Stegetl inci, m.; =fantittfung,
T. = zegelHring; -verzameling; -lak (-was). klemtoon, rythmus. Sit'imutiauber, tn. =
fieneu, fc011). (t).) abet = zegevieren over, letterkloover, muggezifter. Sitibeltutat f. =
de overwinning behalen op, triumfebren op. maat of quantiteit van de lettergrepen,
— = rythmus. Sit'beitrittfet, f. = lettergrepsnfiegettb = zegevierend. Zie'aer,
= letterkloover,
overwinnaar. Zie'aerfrotte,
= krans van raadsel.
ettiterlier,
de zege, zegekrans.
muggezifter. Sillienfter4erei, iv. —, —en =
muggezifterij, haarklooverij. firbentuelie =
Zie'ne aufaug,
:feier (od.:feiertictifeit,
bij lettergrepen, lettergreepsgewijze.
od. :feft, f.); :fiirft, in. = zegeijtocht;
= zilver, zilverwerk, zilver-feest; -vorst.
f.
goed.
ZiegellgePriinge, f.; :Refana, nt., :gefOrei,
1. = zegelpraal; -zang; -kreten.
m.; =atiorit, m.; :anftrid), in. =
zilverliader; -ahorn; -vernis.
fie'aegiettilf; = zeker van de overwinning,
= zilver ilarbeid
zegevierend, zegebewust.
; :art,
arbeit,
to. =
godin der overwinning. Siencintb,
= (of -werk); -soort.
zegevierend held.
firberartici = zilverachtig.
f.; :nattrirt,
:preW, M. = Zit'berlItiarrett, nt.; :Derginerf, f.; :befrittan,
zilverlistaaf, -mijn; -beslag.
zegeillied; -tijding; -prijs.
= zegellzuil, Zit'berbter4, f. = blad- of plaatzilver. Zit':
Zie'neOfiinte, m.; :tater,
-penning.
= zilverblik : 't blikkeren van
bertiticf,
roes van de overwinning. 't zilver bij den overgang van den vloeibaren
Zie'aetauntet,
fiegetrunfen = bedwelmd, dronken door in den vasten toestand.
=
de overwinning.
; =brantinant,
Zit'berlibraut,
zaelitelt, 1.; qua, nt. = ren bruid; z. bruidegom.
-; :braftt, nt.; =era,
zegejl wagen (of -kar); -teeken ; -tocht.
Zit'berilbiener,
zilverilknecht (die voor 't zilver zorgt); -draad;
= Siegfried. fica'aeluotint
Zien'frieb,
gewoon to overwinnen. fteal)aft = zege- -erts.
zilveren draad, zilvervierend, overwinnend.
Sit'berfabett,
draad. fit'berfartien, =fartlia = zilverkleurig.
— = zegelaar.
Siea'ter, nt.
Sit'berlIftotte, to.; :folic,
:fud)L
Zieg i muttb, m. = Sigismund.
-verfoeliesel; -vos.
fieg ureiri) = zegevierend, overwinnend, zegerijk.
—n = rand, zoom; klein zee- SitlierlIgaittl, tn.; =nettatt,
; =aer4t (od.
schip.
=nefritirr), j. = zilverlimijn; -gehalte; -goed
Stet, f.
(of zilveren vaatwerk).
--e = zijl, verlaat.
m.
=glimmer, tn.=
= riem, paardetuig;
=gtiitte,
—,
Stiller II
[Stele,
zilverliglans, -glit; -glimmer.
ben Steten geben = in 't touw zijn].
zilver
erijs.
fielett, zie
fit i bergrau =
= zilverlint.; :grebe,
Sientann, in. = pantoffelheld.
C"At'berllarofiten,
= groschen (6 ct.); -mijn tof -groeve).
Cier'ra (spr.: sierra), iv. —,
sierra.
ait'bergruttb, nt. == z zilivlveererenn h(aoanrd.eri)igurtioicird:
Siefta (spr.: siesta), iv. —,
ften =- Si
t'bertiaar, 1.
siesta: rnidda grust.
ttattia = zilverhoudend. Sitlierttatitit, f.
zilveren hoofd, grijs hoofd. fitliertytt = zilfie'aett, fct)tv. (5.) = met „Sie" aanspreken.
Siebe,
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verhelder, helder (klinkend) als zilver; titherbate Stimme = zilveren stem.
irberilliiitte, in.; :tantmer, tn.; :Mummer,
zilverlismelterij; -kamer; -bewaarder.
m.
:ttuutpen, in.; :torn, f. =
SillierlIttatta,
zilver klank ; -klomp ; -korrel.
=
zilveren kroon of krans.
Sil'bertrone,
Cit'bertijt, f. = zilveren licht, zilverlicht
(van maan of sterren). —(e),
—e = zilverling. Cil'berlorte, iu. = zilveren,
zilverwitte lok.
= zilverllmijn;
irberilutitte, tu.; :utility,
-munt.
fil'bern = zilveren, van zilver.
f.; :papper, iv.; ;Ig nite,
=
^z ilverlipapier; -populier; -plaat.
m.; :Probe, iv. = zilver lipletter; -proef.
= zilverheldere bron. fit':
Sit'bernuelte,
=
zilverrijk. Sill/ern/0d,
berreir4
zilveren roebel.
:fanb, m. = zilver!) werk
(of -goed); -zand (of: -stet).
= zilveren
Zitberl 44 ale, iv.; :feljellie,
schaal; z. schijf (van de maan bijv.).
m. = zilverglans, zilveren gl.
Cit'berll fitiramei, m.; :frblacte,
tv.=zilver schimmel; -glans; -slak (of: -schuim).
zilveren klopper.
Sil'berirliliiaer,
:frlirauf, tn.; Jpittner,
Sillierlifitmieb,
-kart; -spinner.
m. =
tv.=zilverstaaf.sititierftintute,
zilveren stem. Sit'berftoff, m. = zilIv.
= zilverstof, -brocaat. Sitiberitreifen,
veren streep (van licht
Sit'bertater,
zilveren daalder.
nt. =
m.
zilveren toon of klank.
:bertva4rer (od. =loiirter),
Sirberiltreffe,
In.; :ware,
-bewaarder;
-(werk).
=
zilveren
standaard.
Siti ficritieifirunn,
Cit'berweibe, w. = zilverwilg. firberlueit? =
= zilveren golf,
zilverwit.
z. vloed.
Zirber Wert f.; :3eua, 1. = zilvedwerk,
-goed.
Siitc, zie Siffe.
Silenus: gezel van Bacchus.
Slier'', nt.
= silentium: stilzwijgen;
Zitettliunt, f.
= stilte!
werktijd;
eittjottette, (spr.: sieloeette), iv. —n =
silhouette: schaduwbeeld. fil4ottettie'ren,
fcWro. (f).) = silhouetteeren.
= silicium. sitifar, f.
Sili'cium, 1.
—e = silicaat: kiezelzuur zout.
um, zie Sificium.
—, n = borst—e;
Sill, 1.
tuig (van 't paard).
= silo: graankelder.
•
m.
silurisch: tot de oudste organische
wereld behoorende.
Sitbefter, in. = Sylvester, Oudejaar(sdag). Sithelterabettb, tn. Oudejaarsavond.
Silnitiftein, in. = similisteen: nagemaakte
edelsteen.
— = zuidd. korenmaat (van
sintimer, f.
12 tot ruim 30 L.).
sintottiei, — = simonie: handel met geestelijke ambten. finto'nifri) = simonisch: zich
aan simonie schuldig makend.
Simottiff, nt. —en, —en = (St.-)Simonist: aanhanger van een leer van algeheele gelijkheid.

Zinn.

fim'pet = simpel: eenvoudig, onnoozel.
— = onnoozele blood, idioot.
Oct, m.
Sittepeffranfen, $t. = idiotenlokjes, -franje,
= eenzijdig zijn,
pony. finiPein, fd)lt.
Benz. doen.
Sint'Petn, m. = Simplon.
= simplex:
—e
Zintlgeg, f.
grondwoord.
SintOti3iffintiO m. — =
onnoozelste. iv.
— = eenvoud, eenvoudigheid; onnoozelheid.
m. = Simplon.
—e
lijst, vooruitstekende
m.
rand. SinWitiert, 1. = lijstwerk.
Simi ant', m. —en, —en simulant: nabootser, veinzaard, vooral iem. die een of
andere ziekte of gemoedsgesteldheid nabootst.
Simulation', iv. —, --en= simulatie.
lie'rett, fct)tu. (h.) = simuleeren; tuct, Ivo-dant
fimutierft bu? = waar peins je over?
= simultaan: gelijktijdig, gemeenschappelijk. Sintuttanipartie, iv. = simultaanpartij (in 't schaakspel). Sintuttatricimte,
1D. = gemengde school.
nt. =
—n = sinecure: ambt zonSineitti re,
der werk.
—(e)n = symphonie.
Sinfonie',
= hoogere zangschool.
Sina'atabentie,
Sing i anftatt, in. = zangschool.
zingbaar, to zingen. itn'aen, ft. (b.), (icb finge;
fang; fditge; finge! gefungen) = zingen, bezinger', ein Rita) in ben -chtaf f. in slaap
zingen; zie ook: 2iebtten, 9loten.
lessenaar.
Sittalutlt, f.
zientmergriin.]
[Sin'ariin, f.
—(e); = zingzang.
Zingjang,
m . ; =frOltle,
zanglisleutel, -school; -spel.
= zangstem, zangpartij.
Singlitintme,
:tucife,
:bond,
f.; :ftunbe,
iv. = zanglIstuk, -les; -vogel; -wijze.
—,
—e; Sitegular0,
Sin'aular, m.
.. re = singularis: enkelvoud.
91411114V = singulier: zonderling, bijzonder,
vreemd.
fin'ten, ft. (1.) finfe; fan( ; Rinfe; finfe !
geittu(en) = zinken, zakken, dalen; (5ur rbe,
ink gaffer) zinken bie Stimme, ben Mut, ba i
,a1.113t 1. faffen = laten zakken; (in Ctininacbt,
in tiefen Scbtaf) vallen; bie 91acbt Putt de
nacht valt; (its Grab) dalen; bie Viftien f. =
de aandeelen dalen.
Sinn, nt. —e = zin (gevoel, neiging,
belangstelling); aard, gemoed, geest; zin
(gedachte, hoofd, streven); meening, gedachte,
geest; zin (beteekenis); bie fiinf Sinne = de
vijf zinnen; et bat feine flint Sinne = hij heeft
zijn gezond verstand; ber S. fiir bai Scbijne =de zin voor 't schoone; er bat ei but
C. =
hij heeft lets kwaads in den zin; lvai bat er
bin S.! = wat is hij van zi ps, van plan? fie
finb eine?, Sinne = ze zijn eensgezind; Von
(nicf)t del) Sinnen fein = niet goed bij zijn
zinnen zijn, gek zijn; Von Sinnen tommen =
gek worden; °One S. unb ileritatib = zonder
Nerstand of overleg; ein frober, teicbter, ebier
S. = een vroolijke, lichte, edele aard; refiner
= rein gemoed; bober S. = verheven
geest; feine Sinne auf etiv. ricbten = zijn gedachten op iets richten, vestigen; fein S. ftebt
nacb biibern Zingen= hij streeft naar hooger;
ba ?, ift mir nie in ben S. getommen = daar
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4aft = als een sirene, verlokkend, sirenen..
heb ik nooit aan gedacht; fcbfage bit bad
sirenenstem.
rota mir Sire'neuftintinc,
bent S. = zet dat uit je hoofd;
nicbt ca0 beta S. = daar moet ik aanhoudend StritO, in. — = Sirius: hondsster.
futir mir burcb ben S. = het Sirot'io, m. = sirocco: droge, heete wind in
aan denken;
schoot me door 't hoofd, door de gedachte; Italie.
tn. —(eA —e = stroop, stroop.
anbern Sinned Inerben = van meening veranderen; auf feinent S. bebarren = bij zijn fiettqa, m. = vrouwenvleier.
(b.) = sisteeren: tegenhouden,
meening blijven; bet eigentficbe, bet bitbficbe fiftie'rett,
S. = de eigenlijke, de figuurlijke beteekenis ; ophouden, schorsen; (voor den rechter) brengen.
m. = Sisyphus.
bct.d bat reinen S. = dat beteekent niets, heeft Si'it)Pip*
= Sisyphuswerk: zwaar vergeen zin; int bonen, ftrengften Sinne bed plitt&urticit,
ort6 = in de volste, strengste beteekenis geefsch werk.
zede, gebruik, gewoonte,
lo.
—n
van 't woord; bat; ift bet rangen alebe fuser
manier, netheid, fatsoen: bad ift bier S. =
a = daar komt 't eigenlijk op neer.
dat
is
bier
't
gebruik;
brife
Oefettfcbaftett bet=
f.=zinnebeeld,gelijkenis,symbool.
Sinit'bitb,
= zinnebeeldig, allegorisch, berben gute Bitten = kwade gezelschappen
bederven goede zeden; enter bet S. fteben =
figuurlijk.
onder politietoezicht staan.
fin'nen, ft. (b.) (icb finne ; faun ; fanne u. firinne;
f.; :getatiiW, f.; =fleff41(4te,
finne! gefonnen) = zinnen, nadenken, denken,
to. = zedenlibeeld; -schildering; -geschiedenis.
peinzen; [ijkenj; auf etin. f. = op iets zinnen,
=
over jets denken, van plan of van zins zijn; Sit'tenlinefetl,
:fefire, to.; :fairer,
bin unb ber f.= denken en nog eens denken; zedenilwet; -leer; -meester.
eh"). f. = over iets denken, van plan of van firtenfo = zedeloos.Sitlentofigfeit,
= zedenvan zins, van plan zedeloosheid. SiftettPotivi,
zins zijn; gefonnen fein
= zinnen, denken; afl politie.
zijn. Zinitten, f.
Fein S. unb Zracbten = al zijn denken en SitlenliPrebiner, nt.; :Prebigt, to.; :retiet,
to. = zedenliprediker; -preek: -regel.
streven.
Sin'nettligenufg, in.; :tuft, m.; :raujcP, m. = fit'tenreitt, = rein van zeden. Sitlettreinfieit,
to. = reinheid van zeden.
zin II genot ; -nelust ; -sbedwelming.
= zeden11:fprur4,
Sitt'uenlIrei3, nt.; =Weft, to.; :Iverf3eug, f. = Sitleullriftter,
rechter; -spreuk.
zinlisbekoring; -nenvvereld; -tuig.
= gestrengheid van zeden.
verandering van Cirtettftrettne,
Sin'n0iittberung,
SitlettlIberbertnti, Yu.; :berfaltt, m.,
meening, van gevoelen. Sin'ne&Irt,
= zedenllbederf; -verval;
aard, inborst, gezindheid. Sin'n0flaufifiutta, feinerung,
tn. = zinsbedrog, -begoocheling. jjunijanin = -verfijning.
onder 't bereik der zinnen vallend, waarneem- sittemettattW, j. bewijs van goed zedelijk
baar. Sinnigebir4t, f.= zingedicht, bijschrift, gedrag. Sitteu3lvann, nt. = etikette.
papegaai.
m. —(e)i;, —e
puntdicht, epigram. fin'nig = zinvol, zinrijk,
veelzeggend; fijn gedacht, fijn gevoeld; teer; jititio = zedig, stemmig, net. jitt'firfi = zedelijk, [gebruikelijk; zedig]; Idnbticb f. ='s lands
peinzend, nadenkend, verstandig, wijs.
= zedelidj = zinnelijk, lichamelijk, stoffelijk, wel- wijs, 's lands eer.
zedig, stemmig, net.
— = stoffelijkheid, lijkheid. fittlaut
lustig. Siunlitttelt,
—
=
zedigheid,
stemmiglichamelijkheid, zinnelijkheid. finn'fo = zin- Sitejamfeit,
neloos, onzinnig, dwaas, zinloos, onbeduidend, heid, netheid.
gek; f. betrunten = smoordronken. Sinn': Situation', Yu. —, —en = situatie: ligging,
tofigteit, to. = zinneloosheid, zinloosheid, toestand. jituiert' = gesitueerd: gut, fcbfecbt
onzinnigheid. SinnAlflany, lb. = zinkruid, T. = in goede, slechte omstandigheden.
gevoelige mimoza. fintt'reir0 = zinrijk, geest- nt. —e plaats, zitplaats, zitting,
vol, vernuftig. Sinni fPruch, m. = zinspreuk. woon- of verblijfplaats, zetel; zit ('t vast tefinni bertuanbt = zinverwant, synoniem. paard-zitten); S. unb Stimme baben zitting
= zinverwantschap. en stem hebben; auf einen S. od. in einem
Siutt'bertuattbtfrOaft,
iltOtOW, in. —en, —en = Sinoloog: kenner S. = in een zit. Sitrarbeit, in. = zittend
werk.
van 't Chineesch.
= sinopel: (in de wapenk.)
5.; Anitt, f. = zitlibad; -been.
itto'Pef, tn.
fit'ieu, ft. (t.) (icb fife; faf3; fife; fife! ge,
groen; jaspis.
[jitti temai, finteute= nademaal, aangezien.] feffen) = zitten ; f. bfeiben = blijven zitten
— = sintel, rnetaalslak; (in alle bet.); fiber einen 5u Oericbt f. = iem.
Sin'ter,
druipsteen. jin'tern, fcbin. (lj.) = doorsijpelen, (be)oordeelen, rechtspreken over iem., iem.
voor een schilkritizeeren; einem 9itafer f.
verharden, versteenen.
der zitten, pozeeren; einem l8eidjte f. = iem.
Sintiflut, zie Siinbffut.
de
biecht
afnemen;
fiber
(od.
binter)
ben iii
=sinus.
m.
in de boeken zitten; er fitt mit
= siphon: zuigbuis, *tit f.
Silgjon,
brunet auf been ,atfe = hij laat me geen
hevel, flesch met hevel.
—, —en = oogenblik met rust; bc0 Jaffe icb nicbt auf
—n; SiPPIttnit,
SiP'Pe,
verwantschap, familie; kliek, bent, zoo, troep. mir f. = dat laat ik me niet welgevallen; bie
,iertne
= de kip zit to broaden: bet tieb
sir, m. = sir: mij nheer .
= Sirach; bad ftcb Z'sefit S. = first = die slag is raak, zit, is goed aangeSi'rack
komen of die steek heeft doel getroffen; fie
de Prediker.
faf3en auf bent finfen Ufer bed beine = ze
sire = Sire.
sirene, in. —n = Sirene: verlokkende woonden ...; iuet gut fist, rude nictit = wie
zeemaagd, meermin, verleidster; instrument 't goed heeft, mag tevreden zijn; [fiteit =
ter verklaring van 't ontstaan der toner en gaan zitten]; gefeffert fein = gezeten zijn,
ter meting van 't aantal trillingen. firelten., zitten; :ie auk: Roble, $atfcbe, 43ecb,
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trocren, Sale. fit'gentifelben, ft. (f.) = blijven
zitten. fit'exitb = zittend; gezeten; f*nbe
&benart = zittend leven.
1., :fetter, f. = zitvleesch, zit-in't Iijf, geduld. StWrebriftenr, = zitredacteur, verantwoordelijke r. (iron. voor den
persoon die de verantwoordelijkheid voor den
inhoud van een blad op zich neemt en, als
't er op aankomt, daarvoor de gevangenisstraf
—, —en = zitting,
ondergaat). Sit'aung,
vergadering.
m. =
nt.;
Sit'AunOlItterittt,
verslag ; -zaal ; -slag.
fig: meiner S.! = bij mijn ziel!
Zigtii ttifel) = Sixtijnsch; SiNtinifcbe ftaintle=Sixtijnsche kapel (door Sixtus IV (-1- 1484)
_gebouwd).
= Siciliaan.
nt.
f. = Sicilia.
nifit = Siciliaansch.
--n = scabiosa: schurftkruid.
Sratticvfe,
=
Skagerrak.
Sfainerraf, f.
—,
u... ten = schaal, toonladder.
Sfala,
= skalde: OudskandinaZfaf'be, nt. —n,
visch zanger.
—e = scalp: afgetrokken
Sfago, in.
schedelhuid. Sfatpetti , 1. —e =scalpel:
klein ontleedmes. ffafpie'rett, fcbiro. (b.) =-scalpeeren.
Zfanttaf', m. —(eA --e = schandaal, spektakel, lawaai. ffanbafie'ren, icbm. (b.) =
schandaal, spektakel maken. ffaiOcitifie'ren,
IMin. (4.) = schandaal veroorzaken, ergernis
geven. ffartbafaiJ,' = schandalig, stuitend,
schandelijk.
ffanbie'ren, Wm (4.) = scandeeren: volgens
de versvoeten lezen.
Zfanbinat bien, 1. = Skandinavie. Sfanbi:
= Skandinavier.
nn'ttler, nt.
Skandinavisch.
Zfaintfier', 1. —e = scapulier: schouderkleed van r.-k. ordesgeestelijken; gewijd
lint als amulet; rozekrans.
skat (een kaartspel).
--e
Zfat, nt.
—e = skelet, geraamte.
Sfelett' 1.
ffefettle'rett, fcbib. (b.) = skeletteeren:
't geraamte prepareeren.
— = scepsis: twijfel, twijfelZfe0 1 -fiL
— = scepticus:
zucht. er feIrtifer,
twijfelaar. ftepitifit = sceptisch: twijfelzuchtig.
feptlaWittiO, nt. — = scepticisme:
twijfelzucht.
u. —er = ski: sneeuwZfl, tn. —(),
schoen.
.. fa = scioptikon: groote
SfioP i tifon, 1.
tooverlantaarn.
fcijin. (b.) = zich uit de voeten
ffifie'ren
maken.
StiA'Ae, —n = schets. ffi,v3enfittft =
schetsachtig, -matig. ffimie'ren, 1cOin. (1).) =
schetsen.
slaaf.
Sffai be, m. —n, --n
=Wen% M.; =t-inbef,
Stfa'ben art, eit,
slavenjtarbeid (of -werk); -dienst; -handel.
=
Zffalten4rieg, nt.; :mutt, nt.; :finn,
slavenlloorlog; -markt; -aard.
; =itattb, in.; :turn, 1. =
SfIali enllitaat,
slavenlistaat; -stand; -dom (of: slavernij).
Zflaberei', iv. — = slavernij. affaliin, in.
—, —nen = slavin. ffIcrtlifit = slaafsch.
skolion: tafelzang.
tier[
Zfolion, 1.
= skolopender:
Sf °top etrber, nt.
duizendpoot.
Zion'to, zie scout°.

Sfortint', nt. —(e)=scheurbuik.fforfin'tift4=
met scheurbuik behept.
—(e* —e = schorpioen.
Zforttion',
Sfor3one're, iv. —, --n = schorseneel,
schorseneer.
Zfriftent', in. —en, —en = scribent : schrijver.
Sfritefer, m. — = prulschrijver, krabbelaar. ZfriPtu'rett, ll. = schrifturen,
stukken. Siricirter, zie Stribter.
Zfroi tcfn, V. = klieren, kliergezwellen.
ffroftaiiW = scrophuleus: klierachtig, klierscrophuloze:
—
ziek. cafrofutoje,
klierziekte.
= scrupel: een mediI. Sfruipef, 1.
cijngewicht, ruim 1,4 G.
scrupel, scrupule:
II. Stru'pet, m.
twijfel, gewetensbezwaar, angstvalligheid.
scrutinium:
verkiezing
Sfritanintn, 1.
door stembriefjes.
Z-ft. = artft: Sint.
ffulptle'ren, fct)tu. (b.) = beeldhouwen. Sfulp:
tur', —, —en = sculptuur: beeldhouwkunst, beeldsnijkunst.
Sfit'ner, zie Scboner.
= Skoeptschina: SerZruptfrIgna,
vische landdag.
scurriel: potsierlijk, grappig.
ffurrif'
Zfnfla, zie Scotta.
StO'the, zie Scotbe.

= filbticbe Winge: zuiderlengte.
f.
Stang (spr.: sleep), f. —,?,= slang (particuliere,
sport-, dieventaal).
= Slaaf. ffeetiiiA = SlaZfas tn, m. —n,
visch. Stabo'niett, 1. = Slavonia.
= Slavoon. ffabo iniirf) =
nier, m.
Slavonisch.
Stalve 2e., zie Stabe zc.
=
Sid.,
e. a. = sine loco et anno = zonder (ops.
gave van) plaats of jaar (van den druk).
Stoop (spr.: sloep), iv. —, --en U. = sleep.
Stotual(c), m. —en, —en = Slowaak. ffoinas:
fifrf) = Slowakisch.
= Sloween. ftottic,
Stolue'rte, nt. —n,
nifrO = Sloweensch.
Seine(r) Vaieftdt: Zijne Majesteit
Z.
(Z. M.).

Smart, zie Scbmacfe.
zie

—e = smaragd.
Stnaragb', m.
ragltett = smaragden, van smaragd, smaragdgroen.
Smir'nel, zie Scbmirget.
Stunrs na, 1. = Smyrna. Sini)r'neter, m.
Smyrnaer. Sintirinaer = Smyrnaasch.
—
ZneetuittAett, zie Scbtteeivittcben.
s. o. = salva omissione : vergissingen voorbehouden.
fp = zoo; um tnebr, um 1. beffer = deste of
zooveel te meer, beter; bem ift nicbt 1. =
dat is niet zoo, niet waar; f. au fagen=(om)
zoo te zeggen; f. lade 1. = in elk geval, toch;
f. tva tebt nicbt= neen maar! heb ik van mijn
leven! terr bon 1. unb f. = Mijnheer die en
die; er ift 1. fcbon od. fcbon
reirb genus =
hij is toch al rijk genoeg; leaven f. gegen
200 2eute ba = er waren zoowat 200 menschen; bad finb 1. Sacben = er zijn van die
dingen of 't gaat zoo in de wereld; acb f. =
juist; 1. bore boM enbtidj auf = houd dan
toch eindelijk eens op; 1. fcbtatt er aucb ift =
hoe slim hij ook is; ed bauerte nicbt taupe, f.
fam er = het duurde niet lang, of hij kwam;
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Wenn bu nitt foam*, fo geben ivir aut nicht =
als jij niet komt, (dan) gaan wij ouk niet;
fo fo, la fa = zoo zoo, niet al te; [1. Gott
tniff = als God wil; ba?, gefabtfitite Oeftenf,
fo bet eimmef nerfeiben fonnte =-- 't gevaarlijkste
geschenk, dat de Hemel kon schenken].
tobativ = zoodra.
Sobranie, f.
= Sobranje: Bulgaarsche
landdag.
fociallet, focial'
zie fo3iabef, fo6iaf 2c.
Socinicencr, nt.
—
Sociniaan. Sod:
nianW i nuO,
— = Sociniamsme.
SOCiOiOnie, tn.
= sociologte: leer van de
maatschappij.
SO ' ClUL
cii = socius: deelgenoot.
Zoc'fc, tn. —, —it sok, slof; mate bit auf
bie Soceen
maak dat je weg komt.
Soclet, --4,
= sokkel: onderstel, zuilvoet, pedestal voor borstbeelden enz.
Sob,
—(eA —e = kooksel; [saus; bron].
= soda.
So'ba,
fobann' = dan, alsdan, daarop, vervolgens.
Sob'brennen, 1. = zuur, branding in de
maag, zoo.
So'batuaffer, 1. = sodawater.
I. o'be,
--n = zoutziederij.
II. So'be, —n = (gras)zode, zoo, zooi.
foe'ben= zooeven, zoo pas, zoo net (ba greitt
nur In eben = dat is maar net genoeg).
Sofa, f.
= sofa. So'faecte, tn. =
hoekje van de canapee. So'fatiffen,
=
canapeekussen.
f of ern' = voorzooverre, inzooverre, voorzooveel, voor 't geval, indien.
Safi', in.
= zuip, dronk, dronkenschap;
bocht van drank. SOffet, Siiffer,
— = dronkaard, zuiper.
Soffrt(t)e,
—,
= soffitte : beweegbaar
dekstuk op 't tooneel.
Wort', = dadelijk, onmiddellijk. foforlig =
onmiddellijk, dadelijk.
fogar' = zelfs, ja zelfs, nog wel.
foacnannt' = zoogenaamd.
fOnfeirb' = dadelijk, oogenblikkelijk, onmiddellijk.
Sark', in. —, —It (voet-, schoen)zool; bodem (van een dal, schacht); tong (een visch).
foirten, Vim (b.) = (schoenen) zolen, verzolen ; (stud.) liegen, kletsen. Soirtenniinacr,
= zoolganger. SartenWeti, m. = slag
op de voetzool, bastonnade. SoWIenteber,
1. = zoolleder. soitentinie, tn. = horizontale lijn. SoWtenntaMer, tn. = zolen-, sandalenmaker.
Zolm, nt.
Siibne = noon. SiAmtett,
—?,, — = zoontje, jongetje, ventje.
ncrin, in. —, —nen = schoondochter, zionsvrouw.
folg (ntunbartf.) = dor, verwelkt. foirreit,
fcbin. (b.) = verdorren, verwelken.
Siiirre, in. = Sehre (gebergte in Hessen).
Soiree' (spr.: swaree), iD.
= soirée.
,*oja (plant en aftreksel).
Solt', in. —
So'fraW, nt.' = Sokrates. fofra i tifer) =
Snkratisch.
fotart'a(e) = zoolang (als).
fola'r(ifc4) = solair, solarisch: van de zon,
op de zon betrekking hebbende.
SolcaucCei, m. = solawissel, eigen wissel.
1. = zoutwaterbad.
Wit = zulk, zoo; fofte Straft = zulke, zoo
groote kracht; foft fti3ne Better, fofte
Wine Vetter = zulk mooi weer; foft eine
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tat, eine fofte Zat = zulk een daad; ift
angeforrunen unb tnitf Totter Wetter reifen =
.. en dezelve evil verder reizen ; fofte4 = zulks].
fotAcnfail = in dat geval, in zulk een geval. fotAcraeftaIt = zoodanig, op die manier,
in dier voege. = zulk, dergelijk.
Zolb, tn. —(e) =soldij, betaling, loon, dienst;
in fent?. S. ftehen = in iems. soldij staan;
tier Zob ift ber Siinben S. = de dood is der
zonden loon. Sothat', tn. —en, —en = soldaat.zottlalenart, in.-=soldatenmanier.ZOtz
= liehting van krijgsbalenatOfjcbung,
y olk, recruteering. Solba'tentiraut, =
liefje, vrijster. Siltbalengefinbef, 1. = soldatenvolk. folbalentiaft = soldaatachtig,
krijgshaftig.Sotba i ten4anblocrf, f. = beroep
van soldaat. ZotbalenlAtte,
= veldhut,
barak. Sotbalettfik4e, militaire keuken. SotbalcuPfeife, in. = korte pijp, neuswarmer.
Sotba'tcniltifficOt, :ruff, zfe4ettre, in. =
soldatenlfplicht; -jas; -herherg (of: kantine).
Zolbalenfdiaft, in. = soldaatschap.
Solba i tenliftantl, nt.; :bolt 1.; =tuefen, =
soldatenstand; -yolk; -s ezen (of: krijgswezen, militaire zaken).
sotbalentuirt, m. = kantinehouder, -baas.
Sotbalenputt, = discipline, krijgstucht.
Zotbatc'ta, tn. — = soldateska: soldaten-,
krijgsvolk. folbalifri) = soldatesk, als (een)
soldaat.
(b.) = betalen, in dienst heb[forben,
ben].
—e = huurling.
m.
Siilblicr, tn. — = soldenier, huurling.
Siitb'tter114ecr, 1.; =fajar, in. = huurlingenlleger ; -ben de.
—n = zoutwater. sad, 1. =
Sole, iv.
in zoutwater gekookt ei.
fotenn' = plechtig.
in. —, --n=
plechtigheid.
Soffea'aien, solfeggien : zangoefening
zonder tekst. fotfcanic'ren, icbtv. (b.) = solfeFeeren, solfideren.
foltba frifri) = solidair: samenhangend, eensgezind. Solibaritar, — = solidariteit.
fott'be solide: stevig, degelijk, betrouwbaar;
dronken. Zolibitiit', tn. — = soliditeit: stevigheid, degelijkheid, betrouwbaarheid.
m. —en, —en = solist.
Solitar',
—(e)?,, —e = solitair: een groote
alléen gezette diamant.
Solt,
—(?,) = debet. ZoirzeinitOnte
bruto ontvangst.
fotlen, um (b.) (it foff, er Toff; foffte; foffte;
gefotft) = (zedelijk verplicht, individueel gedwongen zijn) zullen, moeten, behooren; zullen (als gevolg can een antlers willen, wenschen, bevelen, zorgen, beschikken, e. d.);
moeten (als bewering); ba?, Otte er nitt tun
fotfen dat had hij niet moeten (behooren
te) doen; ich fate eigentfit biife fein = ik
moest eigenlijk boos zijn; bu fonft nicbt fteb=
fen = gij zult niet stelen; ber err Zireftor
meinte, icb foffe (fottte) ettua oniinftfiter rein =
dat ik wat stipter moest zijn; ber lerbredjer
fterben = zal sterven; foff idj bie
ftfiefen? = zal ik de deur sluiten?
hat
mitt fein = het heeft niet molten zijn; ina4
ba4? = wat moet dat? niemaf4 fate er
feine ,eintat inieberfeben = zou hij ... weerzien; fo einer fat erft not geboren tverben =
moet nog geboren worden; morgen foffft bu
11:40
ttren,
fjaben
zul je wat beters heb-

511

ben; e ort nicbt ivieber borfoinmen = 't zal
niet weer gebeuren; er fort geftern abgereift
fein = hij moet gisteren vertrokken zijn;
fortte man ba nicbt unpfrieben feirt = zou,
moet men dan niet ontevreden zijn; fothe er nod)
mocht
fonmen, fo gri*n ie tint bon ntir
hij nog komen
; man fate grattben, fa=
gen... = men zou denken, zeggen...
— = zulder, plat dak, balkon,
Siirfer,
bovenvoorportaal.
SoltiAitotr, m. --en, —en = sollicitant: verzoeker.
iv. —, —en = sollicitatie: verzoek. SoltiOta'tor, m. Wren =
zaakwaarnemer. folliiitie'ren, fcbtn. (b.) =
solliciteeren; (om rechtsbijstand) verzoeken.
Nip solo: alleen. Solo, f. U. m.
/A.C.S4 ofi = solo: muziekstuk voor een persoon,
66n instrument; alleenspel (in 't kaartspel).
So'follpartie, tn.; r. ftimme, :tiitt3er, =
solo partij ; -stem ; -dancer.
SolijeWnta0, zie Solii30mtt?.
Solon, nt. = Solon. fottritife4 = Solonsch,
van Solon.
ZotiWnt-t0, nt. =solecisme: grove taalfout.
pekel.
Sol'Per, in.
lien = solstitium:
Zotftiliunt, f.
zonnestilstand, -keering.
fotbent' = solvent, solvabel: in staat om te
betalen. Zotbett3', iv. = solventie, solvabiliteit: betaalvermogen.
zoutwater.
Soiluaffer, f.
dus, bijgevolg.
fomit'
— = zomer; zomer- of
Conenter, m.
herfstdraden; zie ook: Scbtrathe.
Cont'inery aufentitatt, m.; :faben, m.; :ferien,
TM. = zomerverblijf; -draad (ook: herfstdraad); -vacantie.
font'merftectin (zomer)sproetig. Sominter:
frifr4e, iv. = koel, frisch zomerverblijf, optrekje (voor zomerverblijf); in ber S. =
's zomers buiten; in bie S. geben, 3ieben =
naar buiten gaan. Sont interfrifMter, m.
— = iem. die den zomer (of een deel
er van) buiten doorbrengt. Sont'merfrurf)t,
to. = zomervrucht, -graan. Sontliterffitte:
rang, tu. = zomervoer, groenvoer. Sown-ter:
Oat, f. = zomerhuis, paviljoen. Swint-ter:
laben, = zonneblind. fonti ntertatta: ein
fornmerfartger Zag = een lange zomerdag.
Sontlitertaubc, iv. = prieel. Sown-mitt):
foie, = zomerviolier. fomi nterticf) =
zomerachtig, zomerach; fontuterticbe ntei=
bung = zomerkleeding. fom'ntern, fcbtn.(b.)=
zomeren; e fommert = 't zomert, 't wordt
zomer. fam'mertt, fcbtu. (b.) = in de zon
zetten (hedden e. d.); (vee) den zomer ergens
laten weiden; (een akker) met zomerkoren
bebouwen.
:410, in. =
Sont'merllofift, f. ; :Pafaff,
zomerjj vruchten ; -paleis : -koren.
Sont'merfeite, tn. = zuidzijde, zonzijde.
Sont i nterlIfentefter, f. ; m.; :foltnen=
tvettbe, tv.; :fproffe, tn. = zomerIlhalfjaar;
-verblijf; -zonnekeerpunt (of: -zonnestilstand);
-sproet.
Sottenteriiber3lefier, m. = demisaison. SOW=
meruna, — = 't in-de-zon-zetten. Sam':
merung, iv. = 't verzorgen van vee in den
zomer, zomerkoren, zomervoer. Conenter:
bond, m. vlinder, kapel, ook: zomervogel.
Sontinterlitueibe, tn.; :Inenbe, tn.; :Actin, f. =
zomerf weide ; -zonnekeerpunt (of: -zonnestilstand); -stof.

ionnenOeff.

= sommiteit: hoog—,
Sommitiit',
staande persoon.
fontnambitt' = somnambuul: slaapwandelend;
de slaapwandelaar,
ber, bie Somnambute
slaapwandelaarster. ontitambutWntO,
— = somnambulisme: 't slaapwandelen.
fonatV = dus, derhalve, dien(s)volgens.
—n = sonate: muziekstuk
Sotta'te,
nit 3 deelen be staande. Sonatilte,
sonatine : kleine sonate.
—n
—n = sonde : peilstift.
Sortibe, to.
[fon'ber, 1 0. Vail). mit Ace. = zonder; 20. =
bijzonder].
Son'beratibrutf, tn. =overdruk(je). fon'ber=
bar = zonderling, vreemd, raar; [buitengewoon, voortreffelijk] fon'bertiarertvelfe =
zonderling, vreemd. Sonsberbartelt,
—en = 't zonderlinge, 't vreemde, vreemdsoortigheid. Son'berbeftrefluna, = particularistisch streven. Son'berbuttb, m. =
Sonderbund (een in 1845 tusschen de It. K.
cantons Luzern, Schwyz, Uri, Unterwalden,
Zug, Freiburg en Wallis gesloten verbond,
in 1847 ontbonden). Con s berbiinbter, m. —?.,,
— = deelnemer aan den Sonderbund. fon':
bernteicben = onvergelijkelijk, weergaloos.
= afzonderlijke groep.
Con'berarappe,
— = bijzonderheid, alleen[Zotti berOcit,
zijn]. Con'berintereffe, f. = bijzonder belang, afzonderlijk belang. fon'berticit (gem.%
met een ontkenning) zonderling, buitengewoon, bijzonder; er bat fief) nicbt f. gefteut =
hij heeft zich niet zoo heel erg verheugd;
zonder groote
obne fonberlicben Scbaben
—e = zonschade. Con'bertitta,
derling, wonderlijk mensch.
I. fons bern, febtu. (b.) = scheiden, afzonderen.
fon'bern = maar (na een ontk. zin); nicbt
nut ...f. aucb = niet alleen ...maar ook.
SoreberrecOt, f. = speciaal recht, privilegie.
fon'ber: faint unb f. = allen tezamen, allemaal, geen een uitgezonderd.
SOritentita, lu —, —en = scheiding, afzondering. Son' bermtn, nt. = extratrein.
foubie'rett, fcbtu. ((i.) = sondeeren: pollen,
onderzoeken.
f. —(e), —e = sonnet (gedicht van
drieregelige en 2 vierregelige strofen).
Souttrabenbon. (Viorbb.)= Zaterdag.Son'tte,
—n = zon; bie S. fcbeint! er is dak
op 't huis! (= voorzichtig, er zijn kinderen
bij!); bie S. 5iebt thaffer = er komen waterlanders; nit6 92eue, unter bet S. = niets
nieuws onder de zon; e ift rticW fo fein ge=
fbonnen, e?, founnt bocb an bie Sonnen = al
't verborgene komt aan 't licht. fon'nett, fcbtu.
(b.) = in de zon zetten, leggen; zon geven;
doorstralen, bestralen; f. = zich in de
zon koesteren; e fount = de zon schijnt.
Con'nenanfieter, m. = zonaanbidder. Son':
nettaufaatto, m. = zonsopgang; oosten.
blume, tn. =
Soni ttenilbann, to.; Mitt,
zonnellweg (of: ecliptica); -straal; -bloem.
Gon'nenbranb, nt. = zonnegloed, -hitte; verbrande tint. Son'ttettbruber, rn = pakjesdrager, straatslijper. Son'nenferne, =
(grootste) zonsafstand, aphelium. SOWItett:
fernror, = zonnekijker. Con'nenfinfter:
ttiL tn. = zonsverduistering. Soninentiecten,
m. = zonnevlek. fonitenfartnig=zonvormig.
Son'nenlIntan3, nt.; :glut, ro. ; =gott, m.
-gloed; -god.
fonittettl5eft = door de zon verlicht ; daghelder.
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= zonshoogte. Sownew
Son'ttenbiAe,
= zonnejaar. Son 'ttertiiiter, m.,
ja0r,
= lieven-heersbeestje. fon':
Son'nenratb,
nentfar = zoo helder als de dag, daghelder.
= groote helderheid,
Con'ttenflar4eit,
klaarblijkelijkheid.
Son'nenil lima, to.; :nteffer, ut.= zonneilbol;
-meter.
Son'nennafje, iv. = kortste afstand van de
zon, perihelium. Sorrnettranc4, zonnenevel (op heete dagen). Soninenregen, m. =:-regen en zon tegelijk. fon'nettreir4 = erg
zonnig, zonrijk. Sinvitettrofe, M. = zonnem. = zonneschijn.
bloem.
SoitinettfrfOrut, m. = parasol. Sottitten=
= zonnetent. Son'nenfeite,
=
fend,
zonzijde; mooie karat.
Con'nettlifpeftrunt, 1.; =ftiittbe4ett, f.; :ftirt),
= zonneVspectrum; -stofje; -steek; tut
haft hlohf hen Sonnenitich = ben je gek?
f. = zonnellCon'neu ftillftanb, tn.;
stilstand; -stelsel.
Con'nentag, in. = gelukkige dag, geluksdag.
= zonnewijzer. Sownert:
Con
' nenu fg ,
= zonsondergang. fownew.
unternano,
berbrannt = door de zon verbrand.
Son'nenilluagen, m.; :Warm, to.; :warm
in. = zonneilwagen, -warmte; -wijzer.
= zonnestelsel Sownen :
Co n'nenitieft ,
= zonnestilstand, zonnekeerpunt;
Ivenbe,
zonnewende, heliotroop, zonnebloem. Son':
= zonnestelsel. Sownenvi,
nenivirbei,
ger, m. = zonnewijzer.
Sonnett', zie Sonett.
foninidit, foninin = zonnig; stralend, schitterend. Zonn'tag, tit. = Zondag; ift nicht
cafe tape e. = 't is alle dagen geen kermis;
er fjat atte Zage S. unb am S. Airchroethe
't is bij hem alle dagen Zondag en kermis in
de week. Sonn 'tariatienb, nt. = zondagavond.
fonn'tagin = Zondags(ch). fonn'tagticii
Zondags(ch), op z'n Zundags.
Cottn'ta0 anbarfit, W.; :arbeit, to.; =fetter,
to. = Zondagsilgodsdienstoefening; -werk;
-viering.
Conn'ta011 gebet, f.; =neriebt, f.; :n f. =
ZondagslIgebed; -gerecht (of: -maal); -gezicht.
Sitn'ta0 jiiner, nt.; :filth, 1.; =Preint, to. =
Zondagslljager; -kind; -preek.
Sonn'tanC rabler, m.; :rantter,
:reiter,
= Zondagslifietser; -rooker; -ruiter.
=
onn'tagC ru0e, to.; :fc4ttfe, to.; :ftaat,
Zondagsljrust; -school; -staatsie (nl. mooie
kleeren).
fonor' = sonoor: klankvol, fielder klinkend.
fonft = anders, vroeger, eertijds, gewoonlijk,
voorheen
bovendien, overigens; f. nob
= zooals altijd, zooals geen thans; tote
woonlijk; f. nich6 = anders mots, overigens
niets; tote, zie fonftivie; Menn ich f. Matte =
als ik maar wilde. [fott'ftett, zie fonft.] fon':
ft-1g = van vroeger, vroeger; ander, overig.
fottittrae' = op een andere wijze. fonfttoo'
ergens anders.
Zoiptja, zie Sofa.
= Sofia, Sofle.
SoOfyi'e,
.. men; So0Wintt,
CoOWnta, f.
..men= sophisme: drogrede. CopOifti,
m.
—,
m. —en, —en = sofist. Soptyifterei',
—en = sofisterij, spitsvondigheid. f
ftifcf) = sofistisch: spitsvondig. folAiftifie'ren,
fchtti. (fl.) = sophistizeeren: met spitsvondigheden en drogredenen redeneeren.
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SoPran r, m. --(eA —e = sopraan.
—n = lijsterbes, sorbe.
Zorlie,
= sorbeboom, lijsterbesseboom.
benbaunt,
= sorbet : koel—e U.
Corbett', i.
drank.
Sorbon'ne, Iv. — = Sorbonne: (theolog. faculteit van de) universiteit in Parijs, naar Robert
de Sorbon genoemd.
—n = sordine, sourdine:
Sorbi'ne,
demper aan muziekinstrumenten.
Sor' lle, —n = zorg, bezorgdheid, ongerustheid, voorzorg; bad macht mir diet Sor=
gen = dat geeft mij veel zorg; tjaben Cie od.
inachen Cie fich urn mich feine S. wees om
mij niet bezorgd; S. tragen = bekommerd
zijn; feien Cie auf3er S.! = wees gerust! bat
ift meine geringfte S. = daarover maak ik me
in 't geheel niet ongerust; raffen Ste bat
meine S. fein = laat dat maar aan mij over;
fiir ettn. S. tragen = zorg voor jets dragen,
voor jets zorgen. for'gen, fchtm (h.) bezorgd
zijn; zorgen, zorg dragen; Mir 1. fiir, urn fein
£1. = wij maken ens bezorgd over zijn leven,
vreezen voor zijn 1.; ich forge inich mu fix =
ik ben bezorgd over hem; bafilr ift geforgt=
daar is voor gezorgd.
— zorgenverdrijver,
Cor'genbrerber, m.
wijn. for'nenfref, :11) = vrij van zorgen,
= zorgenlast.
onbezorgd. Sor ' nentaft,
= zorg(stoel), leunstoel.
Sor i genftit41,
=
bezorgd,
vol
zorgen,
vol befor'ilettbott
kommering; zorgwekkend. Sorgjaft,
=
zorg, zorgvuldigheid, oplettendheid, waakzaamheid; S. auf efiv. berivenben zorg aan
jets besteden. fora'fattig = zorgvuldig,
nauwlettend, met zorg. Sorgifiittigteit, zie
Sorgfaft.
Sori ninint, f. —(e) = groote gierst, zorgzaad,
negerkoren.
forrilitt = zorgvuldig, zorgzaam, nauwlettend; zorgend; angstig, zorgvol; [zorgelijk,
bedenkelijk, zorgwekkend].
= zorgzaamheid enz. forn'to =
zorgeloos, onbezorgd, onbekommerd; (van
werk) slordig, slecht verzorgd. SOrn'tofia:
felt = zorgeloosheid, gerustheid; slordigheid, nalatigheid. forft'fant = zorgzaam,
zorgvuldig, oplettend, [bezorgd]. Surasfant:
— = zorgzaamheid, zorg.
felt,
sjorren. Zorr itair, 1. =
for'ren, ichro. (h.)
sjortouw, sjorring.
Co y le, —n = soort, merk. Cor'tert=
3ettel, nt. = speciebriefje. fortie'ren, fie0).
(ti.) = sorteeren, schikken, uitzoeken.
tie'rer, nt. — = sorteerder. Sortie'rung,
m. —, —en = sorteering. Sortiment', —(e),
—e = assortiment: keuze, warenvoorraad,
magazijn; commissieboekhandel. Cortinteni:
ter, = boekhandelaar. Sortimen0':
bficlyr, ft. = commissiegoed. ZortimenW:
(but*Wanbiung, Iv. = commissiehandel in
boeken.
[f titan' = zoodanig, zulk.]
—n = sottise: domheid.
Sotti'fe,
= sou, stuiver.
SOU (spr.: soe), in. --A
= souCoubretle (spr.: soe ..), tn. —,
brette: kamenier in 't blijspel.
Zottrivitift(0)ee, ut. = souchontee.
Soutfteurs (spr.: soef...), =
souffleur: voorzegger. Soufffeuri taften, m. =
souffleurshok. fouffIle'ren, fchro. (3.) =
souffleeren.
Co'unbfo :ierr S. = Meneer Die (en Die).
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= souper:
Cower' (spr.: soepee),
avondeten. foulne'ren, fc0In. (f).)= soupeeren.
Souta i rry (spr.: soetasje), — = soutache,
koordgarneering. foutadjie'reit, 1c1)1v. (1).) =
soutacheeren.
It = sou,
outalte (spr.: se ptum)), lo.
tane: priesterrok.
1. - (6), - =
evuterrain' (spr.:
kelderverdieping.
= souvenir.
otanitie (spr.: soe..), f.
foutieriite (spr. : soe..) = souverein: onbeperk t.
Couberiin', nt. —e soes, erein.
Souberanitati , tn. — = souvereintteit:
hoogste macht.
6=
o'b ereign (spr.: souvern), nt. —6,
sovereign (Eng. munt van ruim f 12).
(voor)
fatter = (voor) zooveel. folveit'
zooveel, (voor) zoover. Cowie' = zoodra;
evenals, zoowel als. fotuotit' = zoowel.
fo3ialiet = sociabel: gezellig, verdraagzaam.
sociaal.
imiatbemofrat i, nt. =
foAiat'
sociaaldemokraat. Cogat'bentotratie,
sociaaldemokratie. fimiatibentotratifet) = so—
ciaaldemokratisch. ZoAiatO stitiO,
socialisme. imiatift i, nt. —en, —en = socialist. fo3iati'ftifit = socialistisch.
Stmiet4V, tn. —, —en = societeit, genootschap.
So3intaitter :C. ; SoAlotonie ; So3110, zie
Socittianer 2C. ; Socioiogie ; Sociu6.
(om) zoo to zeggen.
fogtfeenen
SOacirtet, —tt; us. — =
spadel, spatel; tempermes. fons4'tetn, fctpo.
(1).) = spatelen; gladstrijken.
ZPabili te (spr.: dielje), tn. , n spadille
(hoogste troefkaart, bijv. in 't quadrille- en
omberspel de schoppenaas).
—(e)6 = (jiibb.) pakgaren, bindZ13 agar,
touw.
1d)113. (f).) = spieden, uitkijken,
fl)
loeren (nadj, naar); [bespieden]. Speetier,
spieden, spion, spie, zoeker.
m. —6, —
1., m. = spiedend,
vorschend oog; spiedende, vorschende blik.
20 Cis erPoften, nt. = uitkijk, loer, spionneerpost.
SP n't) m. —(6), —6 spahi: Turksch ruiter;
oorlogsman.
spank, handspaak (vooral
SOrtle, in. --,
aan 't stuurrad).
—e = spalier, latwerk,
Spatter', f.
hekwerk (in tuinen, waarlangs planten geleid
worden); &nen od. ntastett = zich in
twee rijen, gelederen (en hale) opstellen.
20
- (Merl:lama, m. = spalier-, leiboom.
SP atier obft, f. = aan hek- of latwerk geleide ooftboomen.
SOatt, In. —(e)6, —e = (wijde, gapende) spleet,
reet, kloof, barst. cap at' te, tn. —,
kloof, spleet; kolom (druks). fOcti'ten,
(gefpatten, [is. gefOttet]), (1).) = splijten,
klieven, klooven, spouwen; scheiden, scheuren, verdeelen; WO fp. = splijten, barsten,
zich verdeelen, uiteengaan. Spaiter,
kloover, kliever, hakker.
arterto0 it,
= gehouthakkersloon. Speilt'Occf3,
atitig =
kloofd, gespleten hout, blokjes.
gekloofd, gespleten, spletig, met klooven,
met spleten. Zpattlneffer, = entmes,
oculeermes. Zpatitunn, ID. —, —en = splijting; spleet, kloof; verdeeling, vertakking
(van een weg); splijting, verdeeling, scheuring (in een partij, de kerk e. d.).
apiirte = spaan, spaander,
I. Span, m.
VAN GELDEREN, Dititsch Woordenboek. I.
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(hout)krul, splinter, zaagsel, vijlsel, snipper;
spint, houtkern; einem spine macben = cornplimenten met iem. maken.
II. [CJ an, tn. —(e)e, = twist, strijd, oneenigheld]; fie ljatten einen S. wit einanber = ze
lagen met elkaar overhoop.
fcbio. (1).) = spenen.
SPanifertel, = speenvarken.
• att'fle, —n = spang, haak, gesp,
ring; band, boekslot, beslag. SOCin'netelien,
haakje, gespje enz.
—
SPeinn'teitt, 1.
— = blikslager.]
[ZOiing:ter,
spatt'aritn, = kopergroen, Spaansch groen.
S- Paltien, f. Spanje. Spa'nler, m. -4,
— = Spanjaard, Spanjool. Specula', nt.
—(e)6 = snuf. Spa/dole, m. —rt, —n =
Spanjaard, Spanjool. Spanioletts , m. —(eA =--espagnolette, spanjolet: fijne wollen stof;
draairoede tot deur- of venstersluiting.
= Spaansch; fpanifcbe Reiter =
Friesche, Spaansche ruiter (een versterkingswerktuig); Nanircbe RBanb = kamerschut;
fliartifcbe,?, Motir = Spaansch riet, rotting; tia
foment mit bur = dat lijkt me vreemd;
flaattifcbe -atiege = Spaansche vlieg; flianitcbe
Stiefet = Spaansche laars (een folterwerktuig),
SPettifeii: illegenPfiajter, T. = Spaanschevlieg(pleister).
SPaint, tn. —e = wreef.
ZPann'bienft, m. = spandienst.
Simitn'(n)aget, ut. = protsbout, -pin, spie.
= spanne, span; eine
—,
spait'rte,
fume, Heine Sp. 3eit eene spanne tijds.
CP milieu, fcbto. (b.) = (ben Bogen, bie Saiten,
bie Seget, bie augetn, bie 91eugier, emit $ferb
bur ben tgagen) spannen; (b(09tuge, bcOlDbr)
gefliannt fein = benieuwd
inspannen; auf
naar iets zijn; mit geipannter Wuftnertfamfeit
met gespannen aandacht; auf gefilanntem
mit einem fawn od. mit einem fiber ben gut
gefpannt Tan = met iem. op gespannen voet
staan, leven; ber Sobub, ein gteib 1Pannt
spant, drukt; auf ettn. 113. = begeerig naar
iets zijn; zie ook Rater, Saite. fOan'ttenb
spannend, boeiend. fpan'nettlann = hand—=
groot, heel klein. Span'tter, m.
spanner.
zfraft, In.;
SPaun'llfeber,
-kracht; -spier (of spanner).
• an'nung, —, —en = spanning; fie teben
in groter St). miteinanber = zij leven op erg
gespannen voet.
SO ant, T. —(e)b, —en = spant, scheepsribbe.
ceren, fcbtp.
SParliiiMfe, in. = spaarpot.
(b.) = sparen ; er Ppart feinen feine
blidtje = hij spaart, ontziet geen vlijt, geen
moeite.
asperge. Spcieget:
SPari gef, in. —4, —
= aspergeveld.
oftan3unn,
sparliattb, tn. = zuinig mensch. Spar'fierb,
m. spaarhaard, -kachel. Sparlalf, m. =
gipskalk, pleisterkalk.
spar' II faije, =taffenburk f.; :Ittutpe, tn. =
spaar 11 bank (ook: -kas); -bankboekje; -lamp.
fpeuelici) = karig, schaars(ch), spaarzaam,
sober(tjes), zuinig(jes), zeldzaam. Spar':
lu. — = schaarschheid, karigheid,
soberheid.
SOart firift, f. = zuinigheidskaars.
• ar II ofett, m., =Moulin, m. = spaar II kachel;
-penning.
— = (dak)spar; er bat
spar'ren, nt.
einen S. (3u bid) = hij is niet wel bij 't hoofd,
33
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van Lotje getikt; fie bat in biefent $unfte
= zij is op dit punt kurig, grillig;
einen
jeber bat einen = ieder heeft zijn kuren.
ZOar'r(en)ittert, j. = spant-, raamwerk van
een dak.
fOar'fant = spaarzaam, zuinig; [schaars(ch),
zelden]. Spar'fattifeit, — = spaarzaarnheid, zuinigheid. Zintrifamteit&iirtfiriitett,
431. = zuinigheidsredenen, -gronden. Spar':
= zuinigheid; S. giebt Oar=
fr*tft, tu.
fcbaft = sparen doet garen.
— = Spartaan. Zpar:
aPartalter,
nt.
c
—, —nen = Spartaansche.
ta'nerin,
fOarta'nifit = Spartaansch.
fOccuta't-ifc4 = krampachtig.
[u. 4:iajjeq Spate [u. Spaffe] =
ZOnfb nt.
scherts, grap, gekheid, aardigheid, plezier;
Sum S. = voor de grap, uit gekheid;
madjt mit S. = dat vind ik aardig, prettig;
iem. voor den
feinen S. mit einem treiben
gek houten, een grap met iem. hebben;
beifeite! = zonder gekheid! — be, getjt iiber
ben S. = dat is geen grap, geen gekheid
meer; er be.** feinen S. hij houdt niet
van gekheid, is dadelijk boos; barin berftebt
er feinen S. = op dat punt verstaat hij geen
gekheid. fOu'fien, jcbi-u. (b.) = schertsen,
grappen maken, gekheid maken, boerten;
barnit ift nicbt 3u f. = dat is niet om er gekheid mee to maken. Spa -ford', tu. —, —en =
grappenmakerij, scherts. fortflificttt = grappig,
aardig, kluchtig. Spavitiaftigfe-tt, iv. — =
grappigheid, aardigheid. Stiaffuttartier,
gel, nt. = grappenmaker, schalk. flirt-fl':
Wife = voor de grap, voor de aardigheid,
bijwijze van grap.
I. spat, ut.
—e spaat (een mineraal).
II. Spat, In. —(e) = spat (een paardeziekte).
[feat fpiit = laat; bid in bie fPiitejten Bei=
ten = tot in de vroegste tijden ; bie jpatefte
Racbtnett = 't verste nageslacht; bie Ubr gebt
loopt een uur achter (of:
eine Stunbe 3u f.
na).
m. = late appel.
fOat'artig = spaatachtig.
= late peer; oude jongejuffrouw.
SOalet, nt. —; to. ---n = spadel,
spatel, apothekerslepel, pleisterstrijker; ternpermes.
= spade, schop.
ZOtetelt,
fPii'ter = later, nakomend. fpaterfiin' = later.
fliii`teftett l = op zijn laatst.
nt.; :berfift, in. = late vorst;
1. herfst.
fOalig6 $ferb = paard, dat de spat heeft.
fOattinte'ren, form (1).) = ruim, gespatieerd
tien = spatie,
drukken. Zpaf tium, f. —
tusschenruimte.
ZPiittiabr, f. = najaar. epavting, m. (e),
—e = nakomer: laatgeboren lam, kaif; late
f. = laat ooft, laat fruit.
vrucht.
=
fOiirrelf = laatrijp, laat. spatifoninter,
nazomer, late zomer.
2,0a4, in. —en, —en = musch, mosch; [(jiibb.)
SPat3, piit3te = een meelspijs].
fIntOe'rett, jAin. (j.) = wandelen; f. geben =
wandelen, gaan wandelen, een wandeling doen;
f. fabren = een toertje doen per rijtuig of
in een bootje, uit spelevaren gaan; f.reiten=
een rijtoer, een ritje doen (te paard); f. to=
betn een fietstochtje doen; einen j.fiibren =
met iem. (een kind bijv.) gaan wandelen.
rijtoer (in eon rijtuig),
ZOrt3ier'faOrt,

Zpeirietainitter.

zeil-, roeitochtje, spelevaart. Spaaier'grtitg,
in. = wandeling. spaalergiinger = wandelaar. C4ia3ter'platl, In. = wandelplaats,
wandeling. Zpa3ieriritt, in. = wandelrit,
rijtoer (te paard). a1a3terifc#Ild), en. =
langzaam wandelingetje. Zpa3feeftott, nr.=
wandelstok.
ZPecereii, zie Sin3erei.
—(e)?, --e = specht.
Cie it,
zie Cape iat 2C. fpecteit', rice
ZPecialti
fpeatett.
Stle'cieL — = species: soort; hoofdregel, hoofdbewerking (uit de rekenkunde);
enkelvoudig geneesmiddel. ZpeicWgetb, 1. ----specie, geld in specie. al,e'cietater, nt. -,--speciedaalder (muntstuk van 1 2,40).
:zie j.0e3ifi3teren. specimen,
ftlecificie'rett
zie

= spek; ex Fitt int S. = hij
ZOect,
is in bonis, heeft 't ruim; et jott ben S. ge=
hij moet de schuld dragen,
frejfen baben
heeft 't weer gedaan. fpertartig = spek= spek-, smeerbuik.
achtig. Zpetfliatir4,
Spertitiointe, iu. = een soort snijboon.
:griette,
Sittecrittrii0e, Ia.; :gefriituttift,
in. = spekilsaus; -buil (of: -gezwel); -kaan.
SPerri tialL :Ijanbel, :Out, tu. =
spekilhals (of: -nek); -handel; -huid (of:
zwoord).
ftieclig = spekkig, als spek, zeer vet.
7
c .0ecrilfurben, 10.; :Itteffer, f. ; !frimeiber,
m. = spek(panne)koek; -mes; -snijder.
SPecti frtinitte, lu. = sne(d)e spek.
= zwoord, zwoerd, zwaard.
frbittarte,
Zperrfeite, to. = zij(de) spek; mit bet Taurft
nacb ber S. toerfen = eon spiering uitgooien
om een kabeljauw to vangen.
.. fa = speculum: spiegel.
SP e'cuitant, f.
fOebie'ren, f di to. (0.) = expedieeren, verzen—e = expediteur.
den. SIJebiteuv,
1-n. —, —en = expeditie, verzending.
f. ;
SPebition'llgettiitiren, 43i.;
= expeditie kosten ; -zaak ;
:fictrtbet,
-handel.
speech:
Z4iCer4 (spr.: spietsj), at.
rede(voering), toespraak.
---e = speer, spies, spiets,
Geer, tit.
Tans. fpeer'farntig = speervormig, lansvormig.
—,
spaak, speek.
SPellte,
SPerrOet,
= speeksel, spog.
= speekselliZtl eiltetilbriife, Iv.; :fhtfb
klier; -vloed.
= flikflooier, lage vleier,
Speilteuetter,
strooplikker.
speeken : een rad voor(1).)
fpeiAett,
zien van spaken.
Ztlei'Mer, tn. — = zolder, voorraadzolder,
graanzolder, voorraadschuur, magazijn. foe:
rtyrtt, fcbiu. (b.) = zolderen, opstapelen. bergen.
fttei'en, ft. (b.) (icfj
j.bie; j.piee; jipeie! ge,
fpleen)=-- spuwen, spugen; Rift unb Oattej.
ZPei'er, f. = Spiers.
[giftig zijn.
Z4)eli gatt, f. = spuigat.
SPelf, 111. --(e) , --e; CVeiler, in.
spijltje, houten pen, pin (in vleesch, worst enz.).
SPWC, iu. , = spijs, voedsel, gerecht,
maal, schotel; meelspijs; metseispecie, mortel;
(klok)spijs. Zpei'feamt, f. = tafelbeambten,
tafeldienst. Cpeijetutftatt, to. spijsinrichting; restaurant. Ztteileimit, f. = eethuis,
restaurant. Cpetfefontuter, to. = voorraadkamer, proviziekamer.

Zoeiietarte.
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=
ZPerfellarte, in.; :tam
:forb,
spijsIlkaart (of: -lijst); -kelder; -korf.
speijefilbet, m. = kalkbak. Speiifenteliter,
m. = spijsmeester.
gPei'fett, (i.) = spijzen, eten; voeden
(ook fig.); spijzen, spijzigen, eten geven; (eine
Oafcbine, einen 3acb) voeden ; einen tuft feeren
offnungen f. = iem. met ijdele hoop paaien ; 61t
Vittag f. = 't middagmaal gebruiken, eten,
dineeren; 5u Itbenb f. = 't avondmaal gebruiken, soupeeren ; inabf 3u f.! =
eet smakelijk!
SPeFfeoPter, = spijsoffer. Zpeiifeorbttunti,
ie. orde van de gerechten. Slielifepuntpe,
iv. = voedingspomp. ZI)etferilige, iv. =
spijsbuis, slokdarm. Zpeijeftlat, nt. = eetzaal. Spetifefaft, m. = chijl, maagsap. Sod':
fefc4rattf, m. =-- etenskast. Spelifetifit, =
eettafel. Speijettleitt, m. = tafelwijn; avondmaalswijn. ZI)eijelmirt, nt. = gastheer;
waard, restaurateur. Spelifelvirtfrfinft, tn. =
restaurant. speijci ettet,
= spijskaart;
keukenmenu. Speijaintuter, f. = eetkamer.
—, —en = spijziging, onderSPeiluttg,
houd, voeding.
U. 1.
= spektakel, geSPeftalef,
raas, getier, lawaai, leven. fpeftalein,
(b.) = spektakel maken. eveftertelftiici, f. =
spektakelstuk.
SOeftrati nnattfle, in. = spectraalanalyse.
—e = spectroscoop.
ZOeftrofrop i, f.
tea = spectrum.
SOertrunt, f.
SPefutattf, m. —en, —en = speculant. Sper.
futation', tn. --, —en = speculatie : overdenking, overpeinzing; gewaagde handelsonderneming. fpefutatib' = speculatief: nadenkend; ondernemend. fPeriate'ren, fcbtr. (b.) =
speculeeren: nadenken, peinzen, gewaagde
handelszaken doer.
Speitutunt, zie Snecutunt.
Spelt, nt. —(e) = spelt.
—n = spelonk, hol, schuilspetunle, tn.
[hoek, krot.
ZOC13, zie Snett.
—n = baard (van de aar),
Stier3e,
graanhuls, kaf.
= vol kaf.
SPeni cer, zie pen5er.
fOettba'bet = mild, vrijgevig, royaal.
be, tn. —n = uitdeeling; gave, gift,
geschenk. fOeit'beit, fcbin. (b.) = (lPaben)
tritdeelen, geven, schenken; ,V,ob 1. = Iof toekennen, een pluimpje geven; (einen bad Wbenb,
matt) toedienen. Speniber, m. — =
gever, schenker, weldoener. fpenble'ren,
10). (b.) = spendeeren: geven, ten beste
geven. spenbierli ofen: bie St). anbaben =
een royale bui hebben. spen'bung, in. —,
—en = toediening (van de Sacramenten e. d.).
= blikslager.
SPeni nter,
— = spencer, lijfje.
ZOeit'3er,
— = sperwer.
Zperiber, m.
Speren'3ien od. Zperen3'dyn macben = cornplimenten maken.
= spurrie.
Stler'nei, m.
—e = musch, mosch;
Sperling,
eitt S. in ber t.anb ift heifer at?, 6ebn (od.
eine Taube) auf bent Zacbe = een vogel in de
hand is beter dan tien in de lucht.
= spermaceti: walschot.
ZPerittacei ti,
fOerran'clettveit = wagenwijd.
sluit-, slagboom. Sper're,
ZPerrlictunt,
iv. afsluiting, sluitboom, hek, blokkade, opstopping, verbod van in- of uitvoer.
fperren, fcbtu. (b.) = (eine Stra f e, einen

toiden.

:t5afen) afsluiten; (einen ben deg) versperren;
(rinse ink (PefiingnB) opsluiten; einen auk bem
f. = iem. buiten de deur sluiten; (ein
,tab) van spaken voorzien; (bie
Beifen) wijd, ruim drukken, spatieeren; einen
Oeiftticben f. = 't inkomen van een geestelijke
inhouden; fidj f. = rich verzetten, tegenstribbelen, complimenten maken. Sperr'netb, f. =
tol, poortgeld. Cperri nefetf, f. = wet, waarbij
't inkomen van geestelijken ingehouden wordt.
SPerr'404, = prop (in den mond), knevel,
breidelstok, spalkhout. Sperr'nut, 1. = losliggend, niet ingepakt vrachtgoed. Sperrlytien,
nt. = sluithaak. fOer'rig = versperrend,
belemmerend; onbeholpen. Sperefeget, =pal (in een horloge e. d.). Zperrltappe, in. =
windklep.Sperr'fi#, SPer'rung,
in. —, —en = sluiting, afsluiting, versperring,
blokkeering, verbod (van in- of uitvoer).
fperettiett = wagenwijd.
speiell, V. = kosten, onkosten. fliejertfrel =
vrij van kosten. Zoefettrert)nuttg,
onkostenrekening.
—, —en = specerij, kruiderij.
zpeaeret',
C^pe^erei'tjattbfer, nn. = kruidenier, drogist.
= specerijkist, seroen.
SPeaereilifte,
Z0e3ereilabett, in. = specerijwinkel, krui= kruidenierswinkel. Spevrettuarett,
derijen, kruidenierswaren.
10f. = fuPerfeitt.
—e = speciaal, boeI. Spe3iar,
zemvriend.
—e = een groot glas
wijn, kalkoentje.
specialiteit, specialist.
SPeatat'ar3t, nt.
Z0e3iarberirlit, nn. = speciaal bericht, rapport. Zpe3tarfar0
speciaal, bijzonder
vak, specialiteit. spegat'freunb, zie
Z0e3ialien, V. = specialiteiten,
mat
bijzonderheden. fcbiro. (b.) =
specializeeren: in bijzonderheden uiteenzetten,
afzonderlijk opgeven. Zpaiatift, m. —en,
—en = specialist, specialiteit. Zpe3iatitat',
—, —en = specialiteit: bijzonderheid,
lievelingsvak. Spe3tatlarte, = speciale,
afzonderlijke kaart.
f0e3teiti = speciaal, bijzonder, afzonderlijk,
in bijzonderheden.
Speoeo), zie specie.
SPe3ififation', tv. —, —en = specificatie:
opgave van de bijzonderheden. Speefiruni,
1. fa = specifiek middel. =
specifiek: eigenaardig; ftle5ififcb0 Weinicbt =
soortelijk gewicht.
fcbiu. (b.) =
specifleeren: afzonderlijk opgeven.
.. mina = specimen: moSPe'3Inten, 1.
del, staal, proefstuk.
= sfeer, bol, kring.
ClAiiire, tn. —,
Zoba'rettmujit tn. = harmonie der sferen.
= sferisch: kogel-, bolvormig.
SPOiiroib t, 1. —(e)d, —e sferold: afgeplatte bol.
—e = Minx (een fabelachtig
SPhing
dier, ook naam van een vlinder).
= spiauter, spialter, rink.
ZOitutler,
..gien = spicilegium:
COlcife'niunt, f.
arenlezing, nalezing.
SPid'aat, m. = gerookte paling.
fInclett, fcbin. (b.) = lardeeren: met spek
opmaken: spekken, doorspekken, einen ben
eutef f. iem. de beurs spekken, vullen;
einen f. = iem. de handen stoppen; (in de
school) spieken, afschrijven.
33.

ZOittgait.
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vette, gerookte gans.
spirt'nan,
lardeernaald.
Zincritabet,
=-- spiegel (eifj.
CSPie'aet,
ook aan een kanon, aan een schip, viak veld
in een gewelf of onder een lijst, tbij jagers)
een strik; maas in jacht- of vischnet; staart
van reeen enz. Spie'Relbeteger, m. = verfoelier. 1. spiegelbeeld,
spiegeling. ftliegettilanf = spiegelblank,
blinkend als een spiegel. Spie'Relbecte, in. =-plafond met spiegel, glad plafond. spiencteii,
iv. —, —en = gespiegel.
:fabric, 1-n.; :feri) ten, T. =
Clne'Ref ;lei,
-fabriek; -gevecht.
spiegelgevecht; dap2,-Ple'getfert5terei, in.
perheid met den mond, vertooning, veinzerei.
aPie'getfer4ter, nt. = veinzaard. Zpieiget:
feitfter, f. = venster van spiegelglas, spiegelraam.
:folic,
SPieigellifernrobr, f.; ., ffetrije,
spiegellitelescoop, -vlak; -foelie.
nt.; =MO, f. =
ter; -glas.
foicacintatt = spiegelglad. Zipienelbiitte,
= spiegelglasfabriek, -blazerij. ftsiegetiebt,
ipiegetio spiegelend. glanzend; NiegeficW-e
Mete = netten met ruitvormige mazen.
Iv. =spiegelllkast
SOie'aelliraften, m.;
(of: -doos); -leer.
fPlei rleht, fain). (b.) = spiegelen, weerkaatsen,
schitteren; (van 't water) een zekere hoogte
een taart glanzend
bereiken; 'torte f.
maken; fief)
= zich spiegelen; ficb an einem
T.
zich aan iem. spiegelen.
penant.
sple' R etPfeiter,
:froeibe, =
Jae,
SPie'nellIratiltteit,
spiegebilijst; -zaal; -ruit.
=fertaitt, in.; ,tife4Mett,
SPice i gell;fitieifer,
= spiegeHslijper;-sextant, -tafeltje
f.; :tiir,
(of: console) ; -deur.
spienclung, iv. —, —en= spiegeling, weerkaatsing.
SPies te, in. — = lavendel.
lavendelolie.
SOW, 1. —e = spel; er treibt itur rein
S. mit ibm = hij speelt, spot maar met hem;
laf3 mid) au beat S. = laat mij er buiten;
er bat ballet bie ,f)anb im S. = hij heeft de
hand in 't spel; bad S. ivenbet fidj = de
dat
kans keert; bad ift ern abgefartete,?,
is een doorgestoken kaart; getvonnen
gewonnen spel hebben; id) batte feicbte:
a mit ibnt = ik had weinig moeite met hem;
auf bent S. fteben, (JO?" S. feten = op 't spel
staan, zetten; mit flingenbem S. = met slaande
from, of: met volle muziek; emit
besZilitt,
een spel of speelbal van den wind;
be,
= speelwijze,
zie ook: Mime. ZPierart,
spel; speling, varieteit.
= speel;lbal(eig.en
Chief' II bait, m.; :tiattf,
fig.); -bank.
brett,
f.
=
dam-,
schaakbord.
SPiet'
=
= speler. Spiet'inthe,
bruber,
kraam, waar de zaken verloot worden.
spelletje, partij.
—
ZPiet'bofe, iv. = speeldoos.
spelen; er fPiett ben
ftlielett, fcbto. (i.)
aDboarbo = hij speelt (voor) Odoardo; er
ben <iserrit 1. hij wil den mijnheer uithangen;
nacb bent blcfjiir, born lMatte f. = op 't geboor, van 't blad spelen; biefe (arbe fplett
ink NOtticbe = zweemt naar 't roode; bie
Vafferfiinfte f. taffen = de fonteinen laten

— .
ZinatUtl.

springen; bie Stanotten f. taffen = 't geschut
laten werken; er bat et Nietertb geternt =
hij heeft 't spelenderwijs geleerd; ficb not
fein Zeriniigen zijn vermogen verspelen;
zie ook • Ofittbefub, Zede, Oeine, ,afcben,
q3offen, C
s.=. diabernact, Streicb, Zerftecten, 2C.
speler; acteur. Cie:
—
apie'ter, m.
level', iv. —, —en = spel, aardigheid,
beuzeling, nietigheid, kinderachtig= speelsch, speelgraag.
heid.
ZPierfrettitb, in. = liefhebber van spelen.
SPiet'netiraitd), in. = gebruik bij 't spel.
= helper, croupier.
ZPiet'neOilfe,
spictlgetb, 1.; =neitoffe, nt.; :nefellfrOaft,
iv. = speelilaeld (of: inzet); -makker; -gezelschap.
spiet'oefeti, 1. = wet, rebels van 't spel.
= speelljhuis, -hol.
f.;
honorarium van een
aPielliottorar, j.
tooneelspeler.
spietlfauterab, in. • ;carte, W.; Jaffe, lu.;
=Mb, = speel liameraad ; -kaart; -kas ;
-club.
speelnian, muzikant.
spientattn, nt.
:plat3, in. =
SPiet'llittarfe,
=pfenttin,
speel fiche ; -penning ; -plaats.
SPiaraunt, nt. =speelruimte, vrije ruimte;
speelplaats. Spiet'regel, 1v. = regal van
't spel.
j'-tunbe, iv.=
ZPierlifarbeit, $1. • 4rOittb,
speelllgoed; -schuld; -uur.
SPietlfttd)t, to.; :teller, in.; :tettfelf, in. =speeblzucht, -pot; -duivel.
m.; :u0r, = speellItafel; -klok.
SPiet'berberber, nt. = spelbreker, -bederver,
brekespel.
,ituirenneirtAft,
-goedwinliel.
SPiefluert, f. = speelwerk (van een uurwerk), carillon; scherts; speelgoed.
f.; :Alutitter,
tuttt,
1. = speelilwoede; -tijd; -goed; -kamer.
——
SPier, Ili. U. 1.; SPier'cijen, f.
spier, sprietje, spiertje, klein beetje.
—, —n = spier, rondhout, hulpra.
Sl.tie're,
= sorbeboom, lijsterSPier'finOtiauln,
bes(seboom).
SPiefb —e spies, spiets, piek;
spit; onvertakt gewei van een hert; ben S.
umbrehen = 't verwijt teruggeven; er bat
Spide = hij heeft mopped (geld).
Stiletibiirger, = kleinsteedsch, bekrompen
mensch, kruidenier. fPielrbiirgerlid)
kleinsteedsch, bekrompen. Spiefrbiirgertittit,
f. = kleinsteedschheid, bekrompenheid, kleinzieligheid.
= spitdraaier. spieweiteit,
SPiekbreber,
f.= punt van een piek. wielgtt, fcbru. (b.) =
— = jong hart;
spietsen. apiejgr, nt.
ploert. SPieWnefelle, in. = spitsbroeder,
bentgezel, medeplichtige. Spieffnlait3,
=--spiesglans, antimonium. ipte'j#4
spiets= spitsroeden.
vormig. SOlekritten,
= spiesdrager.
ZOiefrtrager,
—e spil, windas, kaapstander.
f.
= verlies,
ZPiltai ge (spr.: ..lactzje),
schade (van koopmanswaren op schepen).
m. = boom van de windas, spilboom, spank.
= spil, spinnewiel.]
[S.Pille, iv. —,
fern, fpirterin = mager, stakerig, houterig.
ZPill'oelber, $1. = speldegeld.
--e = gele pruim.
spit'fing, in. -

apitintage.
nt. --11,
want van moederszijde.
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= spillernaag, ver-

a/Attat', m. —(e) = spinazie.
--, —it =
—e; SPin'be,
S'Oittb, f.
spinde, kast.
apiwbet, , n = klos, spil, spinnewiel;

(spits toeloopende) stang (op een toren,
waarop de knop bevestigd wordt); spil (van
een wenteltrap). Spitt'belbautit, papenhout, spilboom, spaak. zoin'betbeinc, 43[.
spillebeenen. fplit s bethittin, fPitebetbiirr =
zoo dun als een staak, broodmager, mager
ale een bout. fPitt'betfiirittig = spilvormig.
= klos-, spilmaker.
ZOittibetmadier,
coitt'befOreffe, in. = pers op spillen.
zuil met een bulk. Zpinsbei:
betfaule,
fr4nerte, in. = spilhorenslak.
– e = spinel (een robijncoinew,
soort).
—e
= spinet (een oudercoinett',
wetsch klein klavier).
--n
flPintt'bnr = spinbaar. Spin ine, in.
spin. fpin'ttefeintl: einem f. fein = iem. doodelijk haten.
flYininen, ft. (h.) (icb fninne; Bann; fnOnne;
fpinne! gernonnen) = spinnen; (tabak) spinnen, ineenrollen; Minfe f. = listige streken
bedenken, intrigeeren. SOin'nengcluetle,
zwebe, f. = spinneweb. apin'tter, nt.
— = spinner. Spinneret',
—, —en
spinnerij. Spin'tterin, —, —nen; Spinn',
frau, iv. = spinster. Zpittninettiebe, j. =
spinneweb. Stvitt111)410, f...----spinnerij; spinhuis, rasphuis. ac Pittn 'tiiitte, in.
spinkooi
(voor de zijdewormen).
ZPinnlittafrOine, h3.;
.:ructen, nt. =
spin II machine ; -newiel ; -rokken.
Stvinn'Ilfr4ute, Iv.; Jeibe, ,Thoe, =
spinlfschool; -zijde; -kamer (ook: avondgezelschap, kransje).
= vertelling in
aPinn'itubenerAiiiitung,
de huiskamer, sprookje aan 't hoekje van den
—e = spinneweb.
haard. Spitinueb,
= netelig, lastig.
Spino'ut, nt. = Spinoza. Spitto3RvIttiti.i,
in. =Spinozisme: leer van Spinoza, pantheIsme.
SOittt, I. —(e)6, —e = spint (een oude
korenmaat, + L).
(e),
e
vet; spint
u.
IL coint,
('t zachte bout onder de bast).
fpintifie'rett, iAin. (h.) = nadenken, overdenizen, peinzen, sullen, droomen.
nt. —(e)6, —e = spion, verspieder.
ZOtotta'ge (spr.: nuct7je), lu. - =
spionage. fPiottiercit, fchin. (b.) = spioneeren.
—, —en = gespioneer.
aPionierereii,
fOtral: = spiraal-, schroefvormig. Spirnitc,
iv.
—n = spiraal(lijn). fpiratifiirittia
spiraalvormig. Spirartinie, spiraal(lijn).
ac lArattr, In. en, —en = spirans, schuringsgeluid.
= spirillen: schroefvormige
bacterien.
"ZinritW intu, -- spiritisme. apiritiff,
nt. —en, —en = spiritist. fOriti'ftijr4 =
spiritistisch. zoiritualWitt10, nt. — = spiritualisme : leer van 't wezen van den geest.
clAritizatiff, nt. - en, - en = spiritualist.
spiritualistisch. S`piritita,
foirituatiltifit
= spiritualiteit: 't geest-ziju.
twit',
spiritueel : geestelijk, den geest
betreffende.
apirituoifeit, q3t. = spirituoza, spiritualien:

Zpitentucti.

sterke dranken.
In.
..tuffe = spiritus, wijngeest, alcohol; geest.
fpiiritOartig = spiritusachtig. 4,i'ritn':
lampe, la. = spirituslamp.
= hospitaal, zief. —(eA
kenhuis.
SOitatibranb, in.; :prebiger, ,froiff, f.;
zbertuatter, nt. = hospitaallikoorts, -geestelijke; -schip; -directeur.
— = hospitaal, ziekenm. u. f.
huis, oud-mannen- of vrouwenhuis.
frau, iv. = oud vrouwtje (nit een gesticht).
SPitirier, — = hospitaalzieke, -bewooer.
= spits, puntig, scherp, snibbig; fpiter
Uinfet scherpe hock; fnite gieben = scherpe
woorden; fnitie 9-fittivort = scherp, snibbig
antwoord.
m. —(e0, —e spits, keeshond, herdershond; roes; et; hat einen a = hij heeft'm
om, hij heeft een stuk in, is aangeschoten.
SPitraintiok nt. = hoornaanbeeld. sow:
Bart, in. = puntbaard, sik. SpitOergett,
f. = Spitsbergen. Spitytiogett, nt. = spitsboog. SPiirbotirer, in. = spits-, wit-, polijstboor. ZinilittOe, nt. = spitsboef, schurk,
schelm.
SPitl'imbenilbanbe, Ia.; zneficiit, j.; :ftreiri),
nt. = (spits)boevenljbende; -gszicht; -streek.
(spits)boeverij,
—, —en
a/AtOikiberei ',
= boevig,
schurkerij, schelmerij.
schurkachtig, als een beef.
=
spitsje,
keesje,
puntje;
ZOIWiten, f.
roesje.
= spits (van een toren
,
ZPit'v,
e. d.), punt (van een pen, naald, mes, wijzer,
neus), einde (van een tafel, draad), top (van
een berg, driehoek, boom, vinger), nok (van
een dak), hoofd (van een leger, onderneming,
zaak, bestuur); scherp woord, zet, sleek; on
her sp. ftehen, fich an bie sp. ftetfen = aan
't hoofd staan, zich aan 't h. plaatsen; fait
9-tame rtebt an bet sp. = staat bovenaan;
bie aniten bet &hiirben, her Megierung, her
Cs3eifttichfeit = de hoofden van 't bestuur enz.;
einem hie Sn. bieten 't hoofd, 't spits bieden;
hie ace ftebt auf her sp. = staat op zijn
kant, op omvallen; aim auf bie an. treiben =
kant;
tot 't uiterste drijven. apityn, 43l.
= geklopte, gekloste kant;
geffbnnefte
sp. fti3nnetn = kant kioppen, maken.
puntijzer, scherpe steenStintl'eifett, j.
beitel.
— = stille agent.
SPit'36,
ftlit'aen, fcblv. (h.) = spitsen, puntig, scherp
maken, een punt aan (iets) maken; (hie
=-ehren) spitsen; had Tlauf, hen Minh
een spits mondie maken; scherp,
in een punt uitloopen; fich auf etiv. fp. = zich
op iets spitsen, erg verlangend zijn naar iets.
,:-.7,-Pit'vnarbeit, Iv. = kantwerk. spir3cit.,
arntet,
= mouw met kant. fInts3eitartiq
kantachtig, op kant gelijkend. spioentiefo,
nt. = kanten belegsel, kanten garneering.
= zaak,
SOW3enlIgefrfiiift, j.; =finttbel,
handel in kant.
:nab,
=
kanten
mats;
Pit'3eitiltiattbe,
1.
kanten kleed.
Spir3entliiptiet, tit. = kios.
= kantwerkster.
lerin,
kanten
m.
apit'3 ettlifragen, ot.;
kraag; kanten sluier.
SPit'Aenfticf), in. = katitsteek. Zpit'ientur1),
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= kanten (zak)doek. Spit'aenitierf, 1. =
Rant, kantwerk.
=
= puntveil.
SOilyteite,
spitsvondig, gezocht. SOttl'filtbigteit, tn. —,
spitsvondigheid, gezochtheid.
—en
Mite, iv. = spitsvormige orgelpijp.
bade, 1-13. punthouweel, pik, hak. SW*:
fiantnter, m. = punthamer. spilytyine, tv.=
punthouweel, pik, hak. t4it'3ia = puntig,
scherp, bijtend. Spit'3iafeit, iv. —, —en =
puntigheid, scherpte. Z011100f, m.
puntig hoofd, punthoofd, spitshoofd, listig
= punthoofdig, spitsmensch.
= puntkogel.
hoofdig. SpitOttael,
maul, 1. = spitse, scherpe, puntige mond.
lita10,
iv.
=
spitsmuis.
Spis'nteifiej,
spiti
= bijnaam.
= puntbeitel. Spitrnante,
= spitse, puntige neus.
10i1rnafig = met een spitsen neus. sow:
pfa0t, nt. = spits-, spiespaal. SOlirfaUte,
= pyramide, obelisk. fpitrluinflig =
scherphoekig. Spitritiort, 1. = scherp, bijtend
[wooed.
spi3itegium, zie Si)icitegium.
= spleen: landSpleen (spr.: sjplien), en.
ziekigheid.
= splinter, spaan.
SPIel'fie, iv. —,
u.
nitelfiett, ft. (b. n. f.) (icb fi3tei - e;
fiAeifite; filteij3e! get often) =
113feif3te; fiAiffe
splijten, klieven.
flg ettbilY = kostbaar; vrijgevig, mild.
—e = splint ('t zachte hout
Splint, in.
onder de schors); ijzeren wig; puntig haakje.
= splinm.
ter, schilfer. fplit't(e)rig splinterig, vol
splinter,;, vol klooven , springend (van handen
en huid). fplitlern, fcbiv. (1).) = splinteren:
splinters maken, in splinters gaan. fotirter=
nadt = spiernaakt. fplit'terricbten, fcbiro.
(b.) = vitten, muggeziften, kleingeestig en
partijdig oordeelen. Sptitlerrirbter, m. =
vitter.
spottanti, m. —en, —en =spoliant: van roof
aangeklaagde. Spoliation', iv. —, —en =
spolien:
spoliatie: berooving. spirt-tett,
buit, buitgemaakte wapens.
Tctiy.
(0.) = spolieeren : berooven.
=
sponde,
bed.]
—,
[ZOon'be,
ottbe'10, in. —,
f4ontwife0 = spondelsch.
--).
.. been = spondeils (een versvoet:
SPonfalien, 43f. = verlovingsfeest, huwelijks(1).) = 't hof
overeenkomst. fponfie'ren,
maken.
fpontan' = spontaan: vrijwillig, uit eigen beweging. Spontalteitiit', = spontanelteit:
vrijwilligheid.
spora'ben, tat. = Sporaden. fpora'bifeb
sporadisch: hier en daar afzonderlijk voorkomend.
—, —n = spoor, kiemkorrel.
SOW,
= Sporenslag.
SPo'retticbtarbt,
— = sporenmaker. Sporn,
SPo'rer, nt.
nt. Sporeit = spoor (ruiter-, hanespoor);
prikkel; er bat ficb feine SiJoren berbient =
hij heeft zijn sporen verdiend. fporn'artia =
spoorvormig, bijwijze van spoor. Sporn':
Nunn, iv. = bloem met een spoor, ridderspoor. fpor'nen, fcblro. (00,-- de sporen geven,
aansporen, aanzetten; van een spoor voorzien;
geftteteft unb gefpornt = gelaarsd en gespoord.
Si)orn'tufl, m. = gespoorde voet.
:Tabrben, I. ;
; =leber,
SPorn'ilbalter,
= spooildrager, -leder; -raaclje;
=rienten,
-riem.

SOracbgeleiginutteit.

(van een paard) niet naar de
iPornliatig
sporen luisterend. fporn'itreicb = spoor=
slags; ventre-a-terre. Sporn'trager,
spoordrager.
=
sport.
Sport, in.
SPorl teln, $11. = rechtskosten, bijverdienste,
emolumenten. Sporlettage, to. = tarief van
onkosten.
= sportsman, liefhebber
sportliebOaber,
van sport.
Gott, ut. —(e)?, = spot, bespotting; jeinen
SP. mit etiv. treiben = den spot met iets
drijven; leer ben Schaben bat, braucbt fiir ben
nicbt 5u foram = wie de schade heeft,
heeft ook de schande; ee, ift ein S. = 't is
heel min.
Spott'llbenen-nuna,
f. = sPot11naam; -beeld (of -prent).
spotgoedkoop. SPott'broffel,
fpott'biltia
iv. = spotlijster. iv. —, —en =
spotternij , spot. fOijti teitt (iiber etiv.), fcbiv.
(f).) = spotten, den draak steken (met iets).
fporten (Mier etiv.), fchtv. (b.) = spotten. den
spot drijven, den draak steken (met iets), (iets)
belachelijk maken ; [einer Sadie = met iets
sp.] ; bad jOttet after Oejcbreibung = dat spot
met alle beschrijving, laat zich niet beschrij= spotter, spotyen. Spiitter,
vogel. Zpiitterei', iv. —, —en = spotternij,
= bespottelijk,
spot, grap. Spott'aebot,
belachelijk laag bod.
Stiottlaebicbt, 1.; :nail, in.; wtiicbter, 1.;
:gab, f. = spotlIgedicht; -geest; -lath; -geld
(of: -prijs).
= spottend, ironisch, spotachtig,
2dcbein = een
[bespottelijk]; ein
- = spotter,
spotlachje. Spattler,
spotvogel.
=
spotIlied,
-lust.
:tuft,
Spar' tieb, T.;
fOottq uftia = spotziek.
=PreW, et; :retie, iv. =
SPottiname,
spotilnaam; -prijs; -cede.
fpotti fditedjt = heel slecht, afschuwelijk.
4ticirt, to.; = spotlischrift;
Spott'llfdyrift,
-zucht (of: -lust).
ftiott'fiiebtia = spotziek. Zpott'boact in.
spotvogel. fpottlueife = spottenderwijs, bijwijze van spot. fpottituoblfeil = spotgoedkoop.
spreek nit.
flr. =
= taal 11=armut,
Spradr II iiOntid)feit,
overeenkomst; -armoede.
SPradrbau, m. = bouw van de taal ; zinbouw;
syntaxis. Spradrbentertnnn, iv. = opmerking over de taal, taalkundige opmerking.
Stirag dy, iv. —, = spraak (spreekvermogen, wijze van spreken), taal, tongval;
er Waite mit ber elyr. nicbt berau?,= hij dorst
of wilde niet spreken; nur beratO mit ber
= spreek maar op! bie Spr. berate
flint = hij kon niet spreken: gebobene Spr. -verheven taal; etiv. Sur spr. bringen = iets
ter sprake, to berde brengen; bie Sadie lam bur
S. kwam ter sprake, to berde, op 't tapijt.
SOracireigentyit, = taaleigen(aardigheid),
idiotisme. SVretAettberhiirruita, iv. = taal-,
spraakverwarring. Sprartyfebter, = taalfont; spraakgebrek. Spradriertigfeit, iv. =-vaardigheid in 't spreken, bespraaktheid.
(Spradi'llforfcber, :forfdiutici, to.; :aebiet,
f. = taalilvorscher, -onderzoek (of: -studio);
-gebied.
Ilefebrfamfeit,
SPrar4'lltIebralut,
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(of: spraak= taal I
qiefetirter,
gebruik); -geleerdheid; -geleerde.
SPracfryllgefet 1.; :fennel!, m.; =fettntni4
= taallIwet, -kenner (of:
(od.
-kundige); -kennis (of: -kunde).
fOrmtluttbig = taalkundige, taalkenner, talenkenner.Sprait i teOre, iv. = spraakleer,
, -kunst.
ZOraOte4rer, m. = spraak- of taalkundige
spraakkunstenaar, grammaticus • taalleeraar,
taalonderwijzer.Sprattleibenbe(r) =spraakgebrekkige. fPrar4lic4 = de taal betreffende,
taal.. fpraiirtot4 = sprakeloos, stom, verstomd. SInaOtofigreit, iv. — = sprakeloosheid, stomheid; verstomdheid. aprciOnteifter,
nt. = taalmeester. Cpraitntettnerei', =
taalvermenging, 't veelvuldig gebruik van
vreem de woorden, koeterwaalsch. SOracOlteu=
erer, m. = taalvernieuwer, neoloog. Spracir,
neuerung, iv. = nieuwe taalvorm, neologisme.
:reinOeit, to.; :reittiner,
Zpracirlrenet,
-zuiverheid; -zuiveraar
nt. =
(purist).
fOraOricOtig = taalkundig juist. Spraft':
riditinfeit, = juistheid, correctheid.
ZOrartiriAr, f. = spreekbuis.
Gra dy' II fdiati, nt.;:fdini4er, in.; :ftkirunn, M.;
:itubium,1.=taallischat; -tout; -gebrek; -studie.
=ituterrir4t, m.; =ber:
ZPrarirliiibuttn,
befferer, ut.; .tberberber, = taal oefening ;
-onderwijs; -verbeteraar (of : -hervormer; ook.
spraakverbeteraar) ; -b ederver.
5Pra0berelit, m. philologenvereeniging.
fOrarO'bergfeiMenb = taalvergelijkend.
ZPradybergieittung, tu. = vergelijkende
taalstudie. ZOracOluerf3eug, f. = spraakorgaan, -werktuig. itiraeOlvibrin = taalkundig onjuist, in strijd met de beschaafde
taalwetentaal. sortuOluifienfdiaft,
schap.
aPredrart, iv. = spreekmanier, manier van
spreken, taal.
fOrelten, it. (b.), (bu fi3rict)ft, er finicbt, finacb;
finiicbe; floricb ! ge1procben) = spreken; Aran=
= Fransch, onUnf inn, bie Uabrbeit
= iemand
zin, de waarheid spreken; einen
= hij is niet te
spreken; er ift nicht 3u
=
spreken; mit einent bon (od. Her) etiv.
met iem. over iets spreken; be tnir gerabe
bon Wiiicbern = van boeken gesproken;
bad finicbt fur, gegen ibn = dat spreekt of
pleit voor, tegen hem; er ift nidjt gut auf
= hij is niet goed over mij to
mid) au
spreken; ein Urteit, ben Segen fiber etin., ein
ebehet = een vonnis, den zegen over iets,
een gebed uitspreken; ein aunt S,Or. iibitticbed
litb = een sprekend gelijkend portret; er ift
ibm aum SPr. iibnticb hij lijkt sprekend op
hem. fOreltettb = sprekend; fpr. iibnticb =
sprekend gelijkend; ein finecbenber
een sprekend bewijs. Zpreirlyr, in. —d, =
spreker, redenaar; (in &ffitattb) speaker,
prezident van 't Lagerhuis.
ZPrecirliftunbe, te.; =iibung, iv.; =3intitter, j.=
spreeklluur (-les); -oefening; -kamer.
=
ZOree, iv. = de Spree. spreelvatb,
-=
Spreewald. Spreetviiibier,
Spreewaldbewoner.
[ZOres tje, iv. --, —it = spreeuw].
= splinter].
d,
[Stiretiget, in.
0 = uitgespreide massa
ZPreile, iv.
(bijv. koren om to dorschen); sprei. fprei'ten,
(b.) = uitspreiden.
--n schoor, stut. fOrei'Aeit,
Zpreiv, iv.

Ceiniumeit.

fcbiti. (b.) = schoren, steunen; wijd uiteenspreiden (bie Peine, Meinger); gefprei3t
geben wijdbeens loopen; fief) COI% zich
uiteenspreiden; voornaam doen; een hooge
borst opzetten, pronken; gefineig = pronkerig.
ZOrettn i arbeit, iv. = ontploffingswerk, mijnwerk. Zpreitnibriirfe, iv. = boogbrug (zon= springbus,
der pijlers). Spretin s tilirOfe,
petarde.
—d,
—
=
sprenkelkwast,
ZOreit'act,
wijkwast, kwispel; parochie, kerspel.
fpretti gen, fcblv. (b.) laten springen; (water)
sprenkelen ; (de straat) besproeien ; (de wasch)
besprenkelen; (een rots, een brug, een bank)
doen springen; (een deur) openbreken;
(boeien) verbreken; (een vergadering) uiteenjagen; (f.) draven, rennen, galoppeeren.
SPrettregefrOofi, f. = ontploffende kogel of
projectiel. Sprettaluget, iv. = springkogel.
ZOreng i meifter, m. = springbusschutter.
j. = nitroglycerine. ZOreng':
.utter, f. = mijnkruit. Zorennlei, tn.
—d, — = dartel kind. ZprettOtiicf, f. =
granaatsplinter. Zprewnititn, tit. —, —en =
't doen springen, verbreking, vernieling.
ZPreitgluagett, in. = sproeiwagen. Zprentr=
tuebet, nt. = wijkwast, kwispel.
strik (om vogels e.
—
Stirenlet, nt.
d. to vangen); vlek, spat, spikkel, sproet.
fpren't(e)tio = spikkelig, sproeterig, gespikkeld. fprenleftt, fcbiv. (b.) = spikkelen, bespatten; rotgefinertfett = roodgespikkeld.
SPretz, iv. — = kaf, stof, afval. fprett'artig =
als kaf. fprewig = vol kaf. Spreu'regen,
= motregen.
SPrirOtiort, = spreekwoord.
tertegifon, = woordenboek voor spreekwoorden. fpritt itviirtlitt = spreekwoordelijk.
[ZPrie'llel, in. —4, — = latje, gebogen lat,
hoepel, boog (over een wagen waarop 't wagendek gespannen wordt)].
—, —n = stut, schoor, steunbalk.
ZOrielm
fOriellett, ft. (i.) (icb finief3e; fidrof3; finiiffe;
Nrief3e! gefidroffen) spruiten, ontspruiten,
kiemen, ontkiemen; [doen ontspruiten, voortbrengen].
ZOriet, f. —(e)d, —e = spriet, gaffelstang.
SPrinni anfer, = klein werpanker. Caring':
= elastieken bal. Zprittliebrett, =
bait,
= fontein.
springplank. Zpring'bruntten,
flninlien, It. (t,. U. f. ) fPrinGe; flnanfl;
finange; fininge! gefinungen) = springen, (op)springen, (stuk)springen; einen Zater, Viet
Oetb f. Wen = uitgeven, verteren, verdoen;
er bet een pacur aict i c4 en taffen = ten beste
gegeven; bad finingt in bie Wugett = dat
springt in 't oog; ber Nringenbe 43unft = de
hoofdzaak, 't punt in quaestie; ein @tad, elite
Saite, bad rid finingt = springt, barst; be=
mit ivirft bu nicbt iveit f. = daarmee zul je
niet ver komen; be ntiicbte man and bet .attt
f. = 't is om uit je vel to springen; er bat
ntiiffen = hij is weggestuurd (uit zijn betrekking); zie ook: 'tinge.
—d, = springer ; (in 't schaakSPritti ger,
spel) paard.
ZPrin'n Mut, iv.; :bl oat), us.; ,tafer, t o . =
springilvloed; -in'tveld; -tor.
Ztiring'fraft, iv. = veerkracht.
=
ZPring'lltutift, to.; .=pferb, f.; ,quette,
spring 11 kunst ; -paard ; -bron.
v.*
=Judie,
iv.;
.;4eit,
ZPringlfctinur, i
spring koord ; -golf i(of: -tij); -tij.
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—e = spiritus, alcohol.
nt.
stortbad, douche. SpriW:
SPriWbab, f.
biirOje, iv. = klapbus, spuit. ZPrit'Ae, iv.
—n = spuit, brandspuit, sproeier; (stud.)
uitstapje; bei her S. fein = flink, bijdehand,
bij de pinken, degelijk zijn.
(tj.) = spuiten, sproeien, gieten; spatten;
(stud.) een uitstapje doen.
SPritipttllOauL f.; Acute, v.; matter, M.;
:mann, m. = spuitilhuis; -gasten; -maker;
-gast.
SOrit'aettntelfter, m. = brandspuitmeester.
elniti3enro4r, f., :riiitre, = Buis, pijp,
slang van een spuit. S4iriti3ettitoci, m. =
zuiger van een spuit. Spritvr, m.
—=
= uitstapje.
spuitgast; spat. Cprityfai)rt,
gieter. coriOnclien,
SOritrfanne,
m. = sprits. spritfieber, 1. = spatle(d)er,
stofregen, mot-bord. Stirityregen, nt.
regen. SpriWriAre, iv. = spuit. Spritlitour,
• = uitstapje.
fOrij'be = bros, brokkelig, hard; preutsch,
bros ijzer;
ifen
aanstellerig; f4yriihe
1. tun = zich preutsch aanstellen. Zprii'betutt,
= preutschheid, aanstellerigheid.
— = brosheid; preutschheid.
felt,
SOrofb m. aroffe, airoffe = spruit, loot,
uitspruitsel, scheut ; spruit, loot, afstammeling.
—n, zie 1:)rof3.
I. sOrofle, m.
II. SOrati te, iv. —, = sport; (zomer)sproet.
=
(uit)spruiten, ontspruifcbiv.
(f.)
fOroffen,
ten, opkomen, opschieten.
ZOroffentau, = knoopladder.
= groote nachtegaal,
Z/norfer, m.
bastaardnachtegaal.
spruit, afstam—e
SOriifig ling,
meling; (zelden van een plant) loot, scheut.
= sprot.
—,
StIrotle,
SInttc4, m. Slxracbe = spreuk, oordeel,
vonnis; eine Sadie fommt bum S. = over de
zaak wordt (door den rechter) uitspraak gedaan; hie sprii* Safornoni = de Spreuken
van Salomo.
SOrtift'llbuck 1.; :bicbter, m. = spreukenliboek; -dichter.
SOriecOchten, 1. — spreukje, versje.
fOrttOfilifyig, :fertig = zoover, dat 't vonnis
er over kan uitgesproken worden.
Lein, f. = spreukje, versje, uit 't hoofd geleerd lesje. Spru th'reaifter, f. verzameling, lijst van spreuken. forutlyreir4 = vol
spreuken.fpruOreif,zielprufertig. Sprucir:
reint, nt. = rijmspreuk. Zprurlyhiort, zie
S.Orictuort.
SOrus bef, m. — = opbruising, opborreling; geflonker, geschitter; (spring)bron; onstuimige stroom, stortvloed (van woorden).
sOruibeffopf, m. = driftkop. fprutbeln,
Wm (b.) = (op)borrelen, (op)bruisen, dwarrelen, flonkeren; (van wijn) parelen, fonkelen,
schuimen; non fit f. = tintelen van geest.
(b.) = spatten, springen, vonfOrii'ben,
kelen, tintelen; llerberben flariibenb = verderf
spreidend; gfiibenhe if en fprilbt (aunfen) =
doet vonken spatten; Fein Ofict 4irtifit tarnmen = schiet vlammen; (eine Webe fl)rftfite
hen IBi = tintelde van geest. Cpriiirfetter,
f. = vonkenspattend vuur, vonkenregen.
Priitrregett, in. = motregen. Zpriiirteufel,
= (vuurwerk) vuurregen.
Sinung, m. Spriinge = sprong; barst,
scheur, kloof; er ftebt auf hem S. = hij staat
op 't punt; er fartn feine nrof3e Spriinge um=
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cben = hij kan geen groote, geen kromme
sprongen maken; er fontmt inieber auf feine
often Sloriinge = hij gaat weer zijn ouden
gang; man fommt inter (od. auf)
S.Orilnge = achter iems. streken; einem auf
hie SPriinge beffen - iem. op weg helpen,
iem. tot iets in staat stellen; e ift nur the S.
fiB babin = "t is maar een stap; bc0 Orct
bat einen S. = is gebarsten.
enkelbeen.
ZPrung'beitt,
SPrnna'llfeber, to.; =febermatratfe, =
springA veer; -matras (of: springveeren matras).
fprunnlertio = tot den sprong gereed, gereed om te springen, sprongvaardig. Sprung':
netenr, spronggewricht. Zprung'rienten,
m. = springriem. fprintglueife = bij sprongen, met horten en stooten.
— = spuug, spog, speeksel.
ZPItcle,
fcbiv. (fj.) = spugen, spuwen.
SPutli napt, in. = spuwbak; kwispeldoor.
--e = spook, spooksel; geZPuf,
raas, lawaai, getier. fpulett, fcbiv. (Ii.) =spoken, rondwaren (eig. en fig.). Spitterei',
spokerij, gespook.
iv. —, —en
SPItf' II Relit, in.; .11040We, iv. = spook 11 geest;
-geschiedenis.
SPItti atiParat, in. toestel van spoelen
om op te winden. ZOn'te, iv. - , —n =
(wevers)spoel, klos; schacht (van een veer).
ipttlett, fain,. (fj.) = op een klos winden,
spoelen.
fPiis ten, fain). (tj.) spoelen, wasschen, schoonmaken.
— = garenwinder, spoeler.
nt.
Spill'fafb f. = spoelvat, vatenteil. Zpiit'frau,
= waschvrouw, werkster, schoonmaakster.
S4'iilic14t, 1. —(e) spoelwater, afspoelsel;
spoeling. Spiivtappen, in. = vaatdoek,
vadoek.
= garenwindster.
ZOttlintiibr4en,
= werkmeid, werkster, meld
voor 't vaatwerk.
= spoelkom.
Stturrab, f. garenwinder, haspel.
ZPiiiituaffer, 1. = spoel-, vatenwater.
Sputittiurnt, lit. = spoelworm, ingewandsworm.
SPnitb, m. spiinbe = spongat, bomgat;
spon, born, plug; sponningplank. tapuntv:
borer, nt. = sponboor. fpiin g ben, fcblv.
(tj.) = (met een span) sluiten; (met een
sponning) in elkaar sluiten. csouttblott,
= spongat, bomgat. SpunlYtiefe, lv. =
diepte van 't vat onder 't spongat. sounlY,
3apfenon. = spon, tap, plug. zpuittqictier,
tn.
spon-, plugtrekker.
Spur, —, --en - spoor (nl. nagelaten
teeken van vroegere aanwezigheid); einem
auf bie S. beffen = iem. op 't spoor helpen;
einem auf her S. fein, auf bie S. fommen =
iem. op 't spoor zijn, komen ; hie S. berlieren =
't spoor bijster worden; non her S. abbrin,
gen = 't spoor bijster maken, van 't spoor
brengen; feine S. = geen spoor, niet't minste
schijntje.
fcbiv. (b.) = speuren, gewaar
worden, merken, bespeuren; nacb etlu. f. =
naar lets speuren, zoeken, snuffelen. SoiV,
-- = speurder, snuffelaar.
y er,
speurhond, snuffelaar,
bespieder, spion. ftittr'W spoorloos.
= speurneus, hondeneus, fijne neus.
nafe,
speurzin, scherpzinnigheid.
atiiir'finn, in.
= spoorwijdte, breedte van
24.inv'theite,
den weg.

iputest.

521

fpit'ten fief), fcbin. (fj.) = zich spoeden, zich
fpiit'aett, fcbin. (b.) = spuwen. [haasten.
Square (spr.: skuthr) = square : vierhoekig
plein.
Squatter (spr.: skwolle)-= squatter: kolonist.
Sr. M. = Feiner Vajeftat.
S. T. = salvo titulo: zonder vermelding van
rang of titel (op adressen).
St. = Santt: Sint, St.
ft! = st! stil! pst!
Sta. = Santa, bijv. Sta. e = Santa-Fe.
StaaN: farmer St. = lange slungel.
Staar, zie Star.
Stant, nt. --(e)?3, —en = staat; staatsie, pronk,
opschik, pracht, vertoon; al:03m S. marben=
een grooten staat voeren, veel staatsie maken;
fie bete ibren beften S. an = zij had Naar
mooiste kleeren aan; mit ethz. S. ntacben =
met iets pronken, staatsie maken.
Staalettbefe4reibung, = staatkundige
aardrijkskunde. Staaitenbuttb, m. = statenbond.
ftaatificii = van den staat, staatkundig, politiek, openbaar.
StaaWabgabett, openbare belastingen.
StaaW mut, I.; :attgebiiriger, nt. = staatsilambt (of: -betrekking); -burger.
= nationaliteit.
StaaWangefOrinteit,
Staatsrlannetenenbeft, n.).; :aitteitie, In. =
staats zaak ; -leening.
StaatCatttualt, m. (bij 't gerechtshof)
advocaat-generaal; (bij de arrondissementsrechtbank) officier van justitie. StaaWatt=
tuattfc0aft, in.= openbaar ministerie.StaaW,autveifung, in. = staatspapier. Ztaatez
staatscourant, -blad.
an3einer, tn.
StaatClatt4taben, :battf, tn.; liattfe=
rott, f. = staatsiluitgaven; -bank; -bankroet.
StaaWbeantter, m.; =befiiirbe, Yu.; :burger,
m. = staatslbeambte (of: -ambtenaar); -bestuur; -burger.
ftaaWbiirgertio0 = staatsburgerlijk. StaaW::
biirgertunt, j. = staatsburgerschap.
StaatCbame, tn.; :Ingot, nt. = staatsielldame (of: staatdame, hofdame); -degen.
StaaWbinter, nt.; =bienft, m.; zbomiine,
in. = staatsIldienaar, -dienst; -domein.
StaaWIleittfotntnen, 1. (od. :eintiiufte, v.);
= staatsilinkomsten: -in=eittrirtitttitg,
richting.
StaaWfehtb, = vijand van den staat.
Staatefinanpit, fit. = openbare middelen,
financien van den staat. StaaWnebiiitbe, f. =
staatsgebouw. fttiaWnefiityrticii = gevaarlijk
voor den stoat, staatsgevaarlijk.
StaaWgefattgener, in.; qlefangnW, f.;
:netvait, iv. = staats gevangene ; -gevan genis; -gezag.
StaaWntattbiacr, in. = schuldeiseher van
den staat.
StaaOillgruitbaefelf, j.; :arunMaif, itt.; .=gut,
f. = staats ll grondwet (of: -regeling); -beginsel
(of: -princiep); -domein.
= huishouding van den
staatO'fi auOctit,
staat. Staate4au gmittat, in. = staatsbegrooting. Ztaatefaleitber, m. stoatsalmanak. StaaWraffe, in. = schatkist,
staatskas. Staatefirite, )u. = staatskerk.
Staatetteib, j. = staatsiekleed, gala. ftaatic:
Hug = staatkundig, politiek. attutoittun,
staatkunde, politiek.
belt,
= staats1HStaaWfiirper, in.; :ioften,
lichaam; -kosten,
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= openbaar crediet, crediet
StaaWfretvit,
van den staat. StaccOluttbe, :ht% =
staatkunde, politiek. StaaWfutftte, in. =
galarijtuig, staatsiekoets.
=mann, in. =
StaatCiaftett,
:lebre,
-staatsIllasten; -leer; -man.
ftaaWntiinitif04 = staatsmans ..., van den
staatsman. Staatentaginte, staatsbeginsel, -princiep. StaaWntinifter, nt. =
minister van den staat. StaaWoberbaupt,
1. = (opper)hoofd van den staat. StaatWz
iironoutte, W.= staathuishoudkunde.Staa01,
piir4ter, m. = pachter van een of anderen tak
van de staatsinkomsten. Staa0Valnere,
I. = staatspapieren. StaatePfarrer, m. =
beeedigd geestelijke. StaaWpferb, I. =
paradepaard. StaaWprofitrator, = procureur-generaal. StaaWrat, m. = staatsraad, lid van den staatsraad, titel. Staat ■S',
redit, 1. = staatsrecht. ftaaWrer4ttict
staatsrechtelijk. StaaWreciftteOre, =
leer van 't staatsrecht. StaaWretigion, in. =
staatsgodsdienst. Staateruber, 1. = roer
van (den) staat. StaaWfacf)e, tn. = staatszaak. StaaWfMatb tn. = schatkist. Staa0',
= schatkistbiliet.
friwitlfrfjeitt,
,—
StaaWlIfefretiir, in.; :fiend, f.; .:fteitcr,
staatslIsecretaris, -zegel; -inkomsten'::elasting.
=
StaaWlftreirf), tn.; =untiniii3ung,
staatslIgreep, -omwenteling.
StaaWunifortit, in. = groot tenue.
; ,berfaffung, in. ;
S taa0' b orb eff ening,
1. = staatsilhervorming; -regeling (of: grondwet); -vermogen.
StaaWbertrag, m. = politiek verdrag.
staatsbestuur.
StaaWberioattung,
mtaaOlvagett, in. = staatsiekoets. Staa01=
ttnit4beit, = staatkunde, politieke wijsheid. Staateivirtfttaft, in. = staathuishouding, staathuishoudkunde. ftaaOlvirtfc4aft:
fir4 = staathuishoudkundig. Staattctviffettz
frtaften, = staatswetenschappen. ftaate,
toiffettfMafttic4 = staatswetenschappelijk.
Staateaimnter, f. = mooie kamer, salon.
= staatkundig doel.
Staate3loeff,
Stab, m. Stabe staf. stok; staaf
(ijzer, goud); lijst, spijl; duig; meter; ben S.
fiber eitten bred)en = den staf over iem. breken ;
feinett S. Inciter feten milffen = zijn weg vervolgen, verder moeten. StithAen,
— = stafje, stokje, staafje. Stab'eifeit, j. =
staafijzer. — = stok, paal
(voor den wijnstok). ftil i beht, fcbil). (fj.) =
den wijnstok met stokken, palen stutten.
Stab'aolb,1.-= staafgoud. Stab s batter, m. =
stafdrager. StatrOatuttter, in. = staaf Kamer,
ijzersmelterij.
ftabit' = stabiel: standvastig. Stabitie'mutl,
= stabilisme: behoudende richting.
m.
= stabiliteit: standvastigStabititati,
heid, vastheid.
reint,
nt.
=
stafrijm,
alliteratie.
Stabi
= garnizoensapotheker.
Stab apotiief er,
StatWar3t, = officier van gezondheid le
klasse. StatWboboift, nt. = kapelmeester
(in 't leger).
Stablither, j. = staaNilver.
hoofdofficier. 'Ztabec,
lit.
Stall 'of
quartier, f. =-- hoofdkwartier, kw. van den
staf. StabetromPeter, = trompetterrnajoor, kapelmeester (bij de kavallerie en
veldartillerie). Stablrager, nt. = stafdrager,
ftacca'to = staccato,
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Z-ta'cOet, nt. = stekel (van planten,
van 't stekelvarken), angel (van bijen), prikkel (om aan to drijven), tong (van een gesp);
tniber ben S. teden = de verzenen tegen de
prikkels slaan. Ztealyttieere, = krnisbes,
doornbes. Sta'Metbra4t, nt. = prikkeldraad.
Ztaltetbrabt3attit, m. = afsluiting van prikkeldraad. Staltelfifek nt. = stekelvisch,
-baars. fta'rbeffiirmig = stekel- of prikkelvormig. fta'it(e)tic0t, ftalt(atin = stekelig,
vol stekels, vol prikkels, stekend, prikkend.
italtettt, fc4in. (b.) = steken, prikken, prikkelen, aanprikkelen, aanhitsen, aandrijven.
Sta'Melrebe, stekelige woorden; stekelig, scherp gezegde; scherpe rede. Zta'rtjet:
fitiveitt, f. = stekelvarken.
Cadets, zie Stafet.
(limb.) schuur].
[Zta'bet, tn.
—
oeverrand, was, kade].
[Zta'bett, tn.
.. bien = stadium: ren-,
Zta'bittt,
loopbaan; ontwikkelingsperiode.
atabt, in. —, Stake = stad. Ztabt'amt, f. =
stedelijk ambt; stadhuis. Stabt'amtmamt,
m. = burgemeester. Ctabt'arit, = stedelijk, gemeentelijk arts, stadsgeneeskundige.
Ctabt'llatitt, In. = spoor(weg) door de stad,
stadsspoor, tram. Stabt'fiatutteljter, in. = gemeentearchitect. itabt'Oefattnt = algemeen
bekend, alombekend. Stabt'Oetuointer, =
stadbewoner, stedeling. Ztabtlifer, f. = bier
in de eigen stad gebrouwen. Stabt'biirger,
= (stedelijk) burger.
StiibleorbmIng, tn. = gemeentewet. ztaty=
ter, nt. — = stedeling, burger, stadbewoner. Stiibletag, m. = vergadering van
de afgevaardigden uit de steden.
Itiefett, 1. = gemeentewezen.
Stabtlettfe, m. = stadbewoner, stedeling,
stadsmensch.
Ztabt'llgetitet, f.; =gefiingttiL f.; :nenenb,
in. = stadsligebied; -gevangenis; -wijk.
= stedelijke gemeente.
Ztabt'ftettteittbe,
Ztabfgerictit, f. = rechtbank van eerste
instantie, kantongerecht. Ctabt'nefPraci),
= algemeen gerucht, praatje. Ztabts,
= stadsgracht. Ztabt'clitt, f. =
graben,
=
stedelijke bezitting. Ztabtlouttittaffe,
stadskas. Ztabt'battOtmautt, = kapitein
van de stadswacht, plaatselijk commandant.
Stabt'itatti4, f. = stadhuis.
= steedsch, stedelijk, gemeentelijk;
bie ftabtifchen Oebiirbeit = 't gemeentebestunr;
ba y ftabtifc4e &ben 't stadsleven; ft. !leffeibet = steedsch gekleed.
Ztabtliimmerer, = gemeenteontvanger.
Ztabtlaffe, hi. = stadskas. Stabtirtatftte,
h.. = stadsbabbelaarster. [Ztabt'fneMt, in. =
stedelijk politieagent]. Stabtlonuanbant,
in. = plaatscommandant. ftabt'fmtbiq die
de stad kent, bekend in de stad; alom in de
stad bekend, publiek. ftabtifmtbinertuelfe
zooals algemeen in de stad bekend is, zooals
iedereen in de stad weet.
Ztabt'lltetiot, f.; =teute, V.; =matter, =
stadsneven; -menschen (of: -stedelingen);
-muur.
Ztabt'utitii, In. = schutterij. Ztabtlteuin=
= stadsnieuws. Ztabt' obriateit,
fat,
to.
stedelijke overheid. Ztabtlifeifer,
= stadsmuzikant. Ctabt'.041ififu, in. =
eerste gemeentegeneeskundige. Ztabt'po,
Ilia, In. = stedelijke politie. Ztabt'Poft,
= college
in. = stadspost. Ztobti rat,
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van Burgemeester en Wethouders; wethouder.
Stabt'reifettber, = stadsreiziger. Ztabt'=
arPter, in. = rechter in eerste instantie,
kantonrechter. StabOttrether, m. = ambtenaar ter secretarie.
ut.
Stabt'llfrintlb, tv.; = frOttfe, to. ;
stalls- of gemeente schuld : -school ; -schoolopziener.
= stadszegel. Ztabtlothat,
Stablfieget,
tn. = schutter.
Ztabt'ilteti, nt.; :tor, = stadsliwijk; -poort.
Ztabt'berorbtteter, m. = gemeenteafgevaardige, gemeenteraadslid. Ztabtlierorbtletett=
= vergadering van den
tierfammtunq,
gemeenteraad.
=
Ztabf libiertet, f.; =boritei, ru.; =Wane,
stalls wijk ; -gevangenis ; -waag.
=
vigelant,
huurrijtuig.
Ztabt'Ittanett,
stadswapen. Ztabt1=
Stabtly alpOnt, f.
gemeentewezen.
hiefett, f.
= estafette: (rijdende)
Ztafet'te,
renbode.
Ztaffa i ge (spr.: factzje) —n = stoffage, stoffeering: opsiering van een schilderij
of een bouwwerk met figuren, die figuren zelf.
= sport, trede, trap (eig.
Ztaffet, ttt. —,
en fig.), graad, echelon. C.Staffetei', —,
— en = (schilders)ezel. ftaffetfiirmta = bij
trappen, bij sporten, trapsgewijze.
stoffeeren, versieren,
ftaffie'rett, fcbin. (b.)
— = stoffeeropwerken. Staffie'rer, m.
der, garneerder, decorateur. Ztaffie'rumg,
—, —en = stoffeering, versiering.
stag, een scheeps—e n.
Stag, f.
touw.
stagnatie:
stilstand.
—
tStannation',
ftagttie'rett, fcbtu. (4.) = stilstaan.
Stabte = staal (eig.
—e
Staftt,
nt.
,
en fig.); bout (in 't strijkijzer); [staal monster]. Ztakrarbeit, = staalwerk. ftabr.:
'
artin = staalachtig. ZtatWbab, f. = staalbad. ftaOti btau = staalblauw. Sta4I'firtitt:
nett, m. = staalbron, staalwaterbron.
ftiitytett,1*3. (b.) = stalen, harden. ftiitytertt =
stalen, van staal.
2taitt' en, 1.; =fatirif, iv. = staal erts; -fabriek.
Sta4Cfeber, iv. = stalen veer, st. pen. Statit'=
tyammer, = staalhamer; stalen hamer;
staalfabriek, -hut. ftatifitjart = staalhard.
= staalhut, -fabriek.
Ztabtliiitte,
stalen knoop ;
ata4I'llno4t, in.; =Plate,
st. plaat.
StatWfteeber, in. = staalgraveur. ZtatjtittiM,
staalgravure. Ztaittivarett,
in.
stalen waren, st. voorwerpen. ZtatWitiaffer,
1. = staalwater. Ztatit'Itterr, f. = staalhut,
[-fabriek.
Zta4r, zie Star.
=
—n; Z-talen,
[Zta're,
staak, stang, staaf, paal].
—e = staketsel, staket.
Ztaret', f.
ftaffa ito, zie itaecato.
Ztaiagmit, in. —(e) u. — en, --e(n) = stalagmiet.
u.
--e(n) = stalakZtatartit s, in.
tiet : druipsteen.
Stall, in. —(e)t,, Stalle = stal, hok, kot; ben
St. 6untacbett, W enn bae, 13ferb geftobien ift =
den put dempen, als 't kalf verdronken is.
=
:Daunt, tit.;
cStaltlattAtto,
stall) kleeding; -boom (of: latierboom); -bezem.
= schabrak. ftati fett, fc4in.
ritatt'becte,
met
(b.) = stallen; huizen; mit einem ft.
iem. stallen, 't met iem. kunnen vinden.
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:nett+, 1. =
Statilfiitterung, in.; :flatlet,
stalilvoeder(ing); -vork; -geld.
ziunge, in. ; :file*, nt. =
Ztalt'lliarfe,
stal buis • -jongen ; -knecht.
-_,-_Ztall'iltaterite, to.; :nteifter, in.; :miete,
stallilantaren; -meester; -huur.
—, —en = stalling; stalgeld.
Stalling,
S t a it' tuar4c, tv. = stalwacht.
stantha, f. = Starnboel, Konstantinopel.
Stamm, m. —(e)d, Stamm = stam, tronk
(van een boom); schacht (van een zuil);
(volks)stam, geslacht, familie; stam (van
een woord); vaste deel (van een regiment,
in tegenstelling met de rezerve); stok (in
't kaartspel); gemeenschappelijke speelkas;
einen S. fegetn = een potje, partij kegelen.
= oorspronkelijk aandeel.
Stantin'aftie,
stamboom. Stamm',
Stantnt'baunt, m.
stamboek; album, vriendenrol.
buck f.
Stainnt'burbblatt, = albumblad. Stamm':
stamletter. Stantnt'butt:
buCtatie, m.
= albumvers, vers in een vrientiers,
denrol.
(t).) = stamelen, stameren,
itaittlnetn,
stotteren, hakkelen.
Stamin'etterit, 431. = stamouders. itain'aten,
fcbtv. (i.) = stammen, of komen, afkomstig
zijn. S t a nt nt'enbe, = stomp, onderste
einde van een stam. tantnfenbuna, iv. =
uitgang of slotletter van den stam. Stamm':
erbe, nt. = erfgenaam van een geslacht.
= afkomst, geslachtslijn,
Stantm'fotae,
geslachtsopvolging.Stanint'fornt, tv.= stam=
vorm (van een woord). Stantnt ' gaft,
vast bezoeker, habitué, stamgast.
Stamin'aut, f.; :batter, m.; :1)(110, f.;
= stamgoed; -houder; -huis; -bout.
ftainntibaft = tot den stam behoorend; ook
= hoog, hoogstammig; krachtig,
flinkgebouwd, stevig.
Stainntlapitat, f. grondkapitaal, oorspron= stokkaart.
kelijk kap. Stantittlarte,
= vaste herberg, stamStanint'tneipe,
=
land
van afstamkroeg. Stantnt i tanb,
ming.
- = stamelaar, stotteraar.
Z-tantneter,
stamlijn, geslachtslijn;
C'
cl;tanttitlinte, to.
hoofdlijn. Stantra'Prioritat, = preferent
aandeel. Statitin'regifter, f. = stamregister,
-lijst. StantnereiS, = stam-, wortelscheut.
= naam-, inschrijvingslijst,
Stainnttatte,
stamnaamrol, stamrol. StantinIttbe,
lettergreep. Stanintlit, = familieslot,
-verblijf, stamslot, -verblijf; voorvaderlijk
verblijf; eerste woonplaats. Stanint'fpratte,
iv. = stamtaal. Stanimlafel, stamtafel, -lijst, geslachtslijst. StammlifrO, m..--tafel van de stamgasten. Stamtit'bater,
stamvader. Stantm ertn
, f. = grondkapitaal, oorspronkelijk vermogen.
bernianbt = stamverwant.
Ztamutiberinanbtfrbaft, W.;
f. =Wart,
stamilverwantschap, -y olk; -woord.
f.
= innerlijke waarde, grond4Stainntluert,
waarde.
Stantlebatt, in. = pise-bouw; bouwen in
stampaarde. Stainti'fe, tv. , --n = stamper, klopper, juffer. ftantti'fen, fcWil. (b.) =stamper, fijnstampen, stooten; stampvoeten.
Ztainyfer, = stamper (persoon
en werktuig), klopper, stooter, juffer. StantPr:
erbe, to. = stampaarde, pisó. StantpfbaitS,
1. = suikerstamperij.

ZtanbOutift.

:Wert, f. = stampilmolen;
Stamprintiibte,
-werk (of: -machine).
Ztanb, nt. —(e)d, Stiinhe = stand (van de
zon, 't water, den barometer, de prijzen e. d.);
staat, stand, toestand (van zaken, kwesties
gezondheid, vermogen e. d ); stand, klasse
(in de maatschappij); standplaats, plaats
(van 't wild, rijtuigen, kramen, bij 't schieten); Sttinhe = stenden, staten, vertegenwoordigend lichaam; Stanb = soms: een lid
van zulk een lichaam; er ift gut int S. =
goed gezond; etiv. (gut) int S. erbatten =
goed onderhouden; er tvirb einen W-veren S.
_Oben = een harden dobbel, 't hard to verantwoorden hebben; einen fcbtverett S. mit
einem tjaben = heel wat moeite met iem.
hebben; hey febige S. = de ongehuwde staat;
emit 9,Jtann bon Stanbe = een voornaam man;
bet S. her tae = de gehuwde, de echtelijke
staat; eju ftanbe brengen, tommen = tot stand
brengen, komen; int ftanbe fein = in staat
zijn; auf3er ftanbe fein = buiten staat zijn; in
ftanb 14ett = in staat stellen.
Stanbarle, —n = standaard, rijksbanier, ruitervaan; staart, pluim (van wolf en
vos). Stattbarlentriiner, tn. = standaarddrager.
Stanbliattni, nt.= stal-, latierboom. Staub':
f. = standbeeld.
serenade.
—
ZtiiitbAen, f.
[Stanbe, iv. —, ---tt = vat, kuip].
Stiin'bebanS, 1. = statengebouw.
— = stander (voor paraStan 1:1 ,
plu's e. d.); paal, steunpaal; stelvat.
statenzaal, -kamer.
Ctatts befaat, m.
hooge adel. Stan'beS:
Ztan'beSabet, m.
mitt, T. = bureau van den burgerlijken stand.
= jaarstaat. tan':
Ztait'be#attSfueiS,
beSbeantter, m. = ambtenaar van den burgerlijken stand. Stan'beSebe, = huwelijk
in den stand. ftan'beSgentafi = volgens,
overeenkomstig zijn stand, in den stand.
standgenoot. Stan':
Stan'beSgettoffe,
beSgteiii)bett, = gelijkheid van stand.
atan'beSberr, m. = groot, voornaam beer;
lid van de staten. ftan'beStierrlic4 = als een
groot beer, van een groot heer. Stan'beit:
berrfrtaft, = heerlijkheid, baronie.
ftan'beSinaffig, zie itanbeOemilf3. Stan'beS:
perfutt, iv. = iem. van voornamen stand.
Ztan'beSregifter, f. = register van den adel.
Stan'beSrildfirt)teit, V. = wat men aan
zijn eigen of aan een antlers stand verplicht
is; eischen van den stand; and S. = met
't oog op mijn, zijn stand. itatt'beftibria =
in strijd met den stand.
-berfantntlnitg, to. statenStan'betag,
vergadering.
Stattb'aetb, = standgeld, marktgeld.
jtattb`tjaft = standvastig, volhardend, volstandig; f. hebaupten = strak en stijf volhouden, voet bij stuk houden. Stanbibaftifl.:
felt, iv. = standvastigheid, flinkheid, volharding. ftanbl)aften, ft. (ft.) = standhouden.
jtan'bin = blijvend, vast (ftiinbige Oarnifon,
tanbiged (Shinrommen); bestendig, voortdurend.
eonstitutioneel, vertegenwoorfthit'bifrO
digend.
straat-, marktkramer.
Stanblranter, nt.
Staitb`ort, tn. standplaats. Stanbliaufe,
zie Stanbrebe. Stanb'Oferb, T. = postpaard,
wisselpaard. Stattb'Puttft, m. = plaats,
standpunt, gezichtspunt; ha?, ift emit ii6eritittit-,
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bener S. dat heeft zijn tijd gehad, daar
zijn we boven verheven; einem ben S. flat
machen = iem. zeggen waar 't op staat, iem.
op zijn plaats zetten. Statth'quartier, f.
garnizoen ; (in 't veld) kantonnement. Stanbi,
1. krijgswet, korte militaire rechtspraak, standrecht. ftanb'rer4ttir0 = standrechtelijk. Stattb'rebe, Iv. = strafrede, vermanende r. Stanb'rebner, tn. = strafredenaar.
Stange, to. —n = stang, staaf, staak,
roede (voor gordijnen); steng (van den mast);
disselboom; stok, rek; tak (van een gewei);
pijp (lak); staart (van vos en wolf); (stud.)
hoog bierglas; einem bie S. batten = iem.
bijstaan , iems. partij opnemen ; ook : iem. aandurven; fief bet S. bfeiben = bij 't onderwerp
blijven, niet afdwalen; ook volhouden, niet
wijken; eine lange a = magere staak. Stan',-netiten, 1. = stangetje, stokje enz., zie Stange.
Ztatt'aenbefen, = bezem met langen steel.
Stan'nettbobne, tn. stok-, kltmboon. Stan',
geneifen, 1. = staafijzer. ftan'aenfarntia =
staafvormig. Stan'nettneflik f. = stanggebit.
Stan'aengeriift, 1. = raam- of netwerk van
staken. Stan'nettnitter, f. = ijzeren hek.
Stan'gengolb, =staafgoud.Stan'Ren4o13,
= hakhout. Stan'Renfunel, Iv. = stang-,
staaf- of boutkogel. Stan'aenfutifer, f. .--staafkoper.Statt'aenteiter, to. = kraanladder.
disselpaard. Stan'aen:
Stan'genpferb, f.
= pomade in lange stukken,
iomabe,
pijpzwavel.
batons. Stan'gettfeOtoefet, tn.
Stan'aenfeife, Iv. = zeep in staven of pijpen.
= pijplak. Stategen:
stansgenfienelfacf,
filter, f. = staafzilver. Stan'oeniparoel,
nt. = staafasperges. Statt'aettita 10,
=
staafstaal, staal in staven. Stanigentiverf,
samenstel van staven of stangen , hekwerk.
Stanislaus.
StaltWauL m.
—(e),4 = stank; S. fiir Zanf =
Stant
stank voor dank. Stattler, m.
—
stinker, stinkdier; twistzoeker, twiststoker.
Staitteree, —, —en = stank; twist, ruzie,
gehaspel, twiststokerij. ftanl(e)rig = stinkend. ftanlern, fc4in. (h.) = stinken; twist,
ruzie maken; (naar iets) snuffelen.
Stanttior, f. —(e)?, = stanniool: bladtin.
—n = stanza: strophe van
Stani3e, tv.
acht regels; stempel, doorslag. ftan'Aett,
fehiv. (lj.) = stempelen, uitslaan.
ata'Pel, m. — = scheepstimmerwerf,
stapel; entrepOt; [stapel, hoop]; bout S.
(faufen) faffen = van stapel laten (loopen) (eig.
en fig).
= stapelilSta'pellinfiter, 4M.; z4anbef,
goederen; -handel.
Ztalnitauf, to. = 't van stapel loopen.
stapelen, opstapelen.
fta'petn, fdpv. (f).)
staSta'Petliort (od. :440), m.; :reffit, f.
pelli plaats ; -recht.
Stable, Iv. —, n = indruk (van den voet),
voetspoor, voetstap. [ftaplen, 1c4in. (lj.)
stappen].
I. Star, tn. —e staar (een oogziekte),
cataract; einem ben S. ftechen = iem. de staar
lichten; fig. iem. de oogen openen.
---e(n)
spreeuw.
II. Star, In. —en u.
- e = ram.
Star, tn. - ftarlqinti = staarblind.
ftarf (ftdrfer) = sterk (VCrine, 3eitte, 91ernett,
(ebactitnB, @crud), (leift,
Vinb,
Vtit6brite, iJ?nuer, ae ftung, Zuct.),
Nattc0,
Octriittf); krachtig (Stitunte, (lfaufie); zwaar

(igarre, Schfaf); hevig (Negen, groot, Schnee,
(ePofter); talrijk, groot (Oeferffchaft, Oefofge,
91nfang); groot, goed (Stunbe, 9,71eife); dik,
zwaarlijvig; sterk, doorkneed, bekwaam;
ift 3u j. = dat is te sterk, te erg, te gek;
er ift T. in ben Zier5igen = diep in de veertig;
ittigfeit macht 1. = eendracht maakt macht.
ftaabefelfit = lijvig, dik, zwaarlijvig. Starle,
—n = sterkte, kracht, macht; dikte, dikheld; sterke zijde, fort; stijfsel; zie ook Sterte.
Starlellbtau, 1.; =fatirif, tn. = stijfselilblauw;
-fabriek.
Starleg yab, nt. = sterktegraad.
= stij fselll pap ;
Starleil fteifter, m.; ;nte4I,
-meel.
ftarlett, fchlv. (h.) = versterken, sterk or
krachtig maken, (ben nut) verlevendigen;
= iem. in iets versterken,
eincn in ettv.
stijven; (linnen) stijven. ftarlenb versterkend. Starlerin, Iv. —, —nen = stijfster.
ftarflfiekenb = sterk- of snelstroomend.
ftarf'citattbig = sterk in 't geloof. ftarf':
fnocijig = sterkgebeend, pootig. ftaateibig =
zwaarlijvig. atarfleibiafeit, Iv. = zwaarlijvigheid. Starlttng, it. —, —en = sterking,
versterking, 't stijven. StiirlintOntittel,
f. = versterkend middel.
Starinati, nt. = spreeuw, spreeuwtje.
Staroft', m. —en —en = starost (Poolsch,
zooveel als: oudste, landvoogd, goeverneur).
—n = starostij.
Staroftei', to.
ftarr = star, stijf; (van 't oog, den blik) starend, onbeweeglijk, strak; verstijfd (bet
heifte, Schrecren); stijfhoofdig, koppig; 1. unb
fteif = stijf en strak. Sta y're, = Starrheit.
ftar'ren, (h.) = verstijven, stollen;
staren, turen, staroogen; bon Stttnut, bon
(loth ftarren stijf staan van slik, van good;
gang &.tropa ftarrt itt Uaffen = is tot de tanden
gewapend. Star y'fieit, Iv. = stijfheid, onbeweeglijkheid, strakheid; stijfhoofdigheid.
Starrlopf, in. = stijfhoofd, stijfkop.
fapfig = stijfhoofdig, -koppig. StarrlikOz
finfeit, — stijfhoofdigheid, koppigheid.
Starrlrantpf, m. = doodkramp, tetanus:
krampachtige verstijving van 't geheele
lichaam. Stary'finn, m. = stijfhoofdigheid,
koppigheid.stijfhoofdig, koppig,
eigenzinnig. ftartrairitriliflicnirt, lo.
katalepsie:
zinvang, verstijving.
= start : beginpunt (van
Start, in. —(e)t,
wedrennen e. d.). itarlen, fc0n). (h.) = starten.
stazis, staze: stiltv.
Sta'fe,
stand van vochten.
[ftat = langzaam, bedaard].
ftat, zie ftet.
ftata'rife0 = statarisch: langzaam voortgaand;
ftatarifche tleftiire = verklarend lezen.
ftalig = vast, bestendig, constant; eine £iinie
f. teifett = een lijn in de uiterste en middelste reden verdeelen. Staligfelt, Iv.
vastheid, bestendigheid.
Sta'tif, Iv. — = statica: evenwichtsleer.
, —en = station (van spoorweg,
Station',
postwagen e. d.); standplaats; staatsie, bid-,
of heiligenkapel; freie S. = Lost en inwoning.
ftationiir' = stationair: blijvend, vast. fta:
tionie'ren, fcinv. (h.) = stationeeren.
oiWilefiattbe, f. = stationsgebouw.
otWfriiift, f. = wachtschip. StatiotWborfte,
= stationschef.
tjer,
= statieus: pronkend, pronkerig,
met staatsie, deftig,, elegant,

ftatticti.
ftallfci) = statisch.

525

Ztecber.

ftau'biq = stoffig, vol stof.

ftiilifit = (van paarden) unwillig staan blij- Staub'lliantm, in.; :fitter, in.; :mantel, in. =

vend, koppig.
stofIjkam, -kiel (of -bloeze); -mantel.
Statiff, m. —eit, --en = figurant.
Staubinteitt, f. = stuiftneel. StantEreqen,
Statillit, M.—, —en =_--- statistiek. Stattftifer, m. = stofregen. Staub'facfcben, I. = sponsor. —", — = statisticus.
zakje (van de graveurs). Staublanb, m. =
stuifzand. statantica, in. = stijl, stuffStatiltitt, iv. --, —nen = figurante.
ftati'jtifit = statistiscli, statistiek. (meel)weg. Staubluirbet, m. = dwarreling
Statib', 1. —(e)6, —e = statief: voetstuk, voet. van stof, opdwarrelend stof. Staubluolte,
Statt, iv. — = plaats, pick; an meiner S. = Iv. = stofwolk.
in mijn plaats; ein gutee, fort finbet eine Bute Staircke, iv. —, ---n; in. ---tt, —n = mof,
S. = een goed woord vindt een goede plaats; wijde mouw; hoofddoek; stapel (vlas, turf).
an tinbe S. annetjnten = als kind aannemen; ftalf*n, ittno. (b.) = stooten, stuwen; opan 3ablun0 S. = bijwijze van betaling.
stapelen.
ftatt, tray. mit Gen. = in plaats (van); f. Stau'be, to. —, —n = struik, heester; fiber
baj3 = in plaats dat. Stocr unb S. = over heg en steg. ftau'bett
Stiirte, iv. —, —n = (vaste, blijvende) plaats. fill) = als heester of struik opschieten; (Vom
itatlett: bon f. geben= vorderen, opschieten; Seat) kroppen maken. ftan'benartirt =
au 1. rommen = te stale of te pas komen. struikachtig,heesterachtig.itau'benfiirmia =
ftatt'fittbett, ft. (b.) = plaats hebben, pl. yin- heestervormig. Stau'bettgetuiiciO, f. = heesden, gebeuren; [verhoord worden, toegestaan tergewas. Stan'bettfalat, nt. = kropsalade,
worden, te pas komen, op zijn plaats zijn]. kropsla. ftan'big = heesterachtig.
ftatt'qeben, ft. (b.): einer Witte j. = een ver- ftan'ett, fcbtv. (b.) = (water)opstuwen; (waren
zoek plaats geven, verhooren, inwilligen. ftatt': in 't schip) stouwen, pakken; opeenpakken; ftrf)
baben, unr. (b.) = plaats hebben, gebeuren. f, = opgestuwd worden, rijzen, samenpakken.
ftattliaft= geoorloofd, toelaatbaar, mogelijk; Stau'er, in. --?,, — = stouwer, stuwer.
geldig. Statt'itatter, in. ----, — = stadhou- [Stauf, m. —(e)e,, --e = beker, bokaal, glas,
der, goeverneur. Statt4aIterei', Iv. --, —en = pot].
stadhouderschap, goevernement. Stattittat, Staulen, m. = Staufen (een berg, ook naam
terin, iv. —, —nen = stadhoudater, land- van een geslacht).
voogdes. Statt'flatterfitaft, iv. = stadhou- ftaulten, fcbtv. (tj.) fiber [oci. mit Dat.]-= zich
derschap, landvoogdij(schap). verbazen, zich verwonderen, verbaasd zijn of
ftattlicb = statig (rfcbeinung, ictur); deftig verbaasd staan over; [staren]. Stau'nett, 1.
—__--verbazing, verwondering. jtau'itenniert,
(taobnbau, 9.fujeben, (*),' err) ; flunk (iattung,
Samintung); degelijk, overvloedig (Oak ziniirbiq = verbazend, verbazingwekkend.
Veit). stattlittfeit, iv. — = statigheid, def- Stautiliefen, nt. = geeselroede. Statt'Pe, Iv.
tigheid, degelijkheid, flinkheid.
—, --n = geesel(roede); droes, snot (een
statue, to. —, —it = standbeeld. Statuette, veeziekte). ftiin'pett, fcbtv. (b.) = geeselen,
tuchtigen.
iv. —, --n = statuette, beeldje.
ftatuie'ren, fcbM. (b.) = statueeren: vaststellen; Statt'una, it). —, —en = stouwing, stuwing.
toestaan; ein Czempet 1. = een voorbeeld Std. = Said.
Stearin', f. --(e) = stearine: gezuiverde talk.
stellen.
Statur', iv. —, —en = statuur: lichaamsge- :..,:-;teariltelittt, 1. = stearinekaars.
stalte. Stecfrapfet, m. = doornappel, steekappel.
Sta'tuL m. — = status: toestand. Status: Stecirbabn, 1-13. ...-. renperk, -baan, strijdperk,
quo', m. — = status quo: de gegeven toe- tournooiveld. Sterb'baunt, in. = hulst, steekpalm. Steciyberfett, 1. = steekbekken, -pan,
stand.
Statut', f. --(e), --en = statuut: regeling, ondersteek. SteWeictie, iv. = hulst. Stecir:reglement, bepaling. ftatuairifd) = statua- cif en, j. = steekijzer, beitel.
risch: volgens de statuten, in de statuten. fte'ffjett, ft. (b.), (bu fticbrt, er iticbt; ftadj; ftiicbe;
ftatulenntiifitg = volgens de statuten. fticb ! geftocben) = steken, prikken; einem (auto.
Staub, in. —(e) = ('t) stof; ficii au bent einen) in ben %rin f.; eine %abet, bie Sonne
(.:,..taube macben = zich uit de voeten maken; fticbt = steekt; ein Scbinein j. = steken,
bie Sacbe fiat Viet S. aufgetnirbeft = heeft slachten; mein Otiict fticbt itint in bie %tic:len,
veel drukte, veel gedoe veroorzaakt; Om. in in bie %,afe = steekt hem de oogen uit; in
ben S. aietien=iets in 't stof sleuren. ftaub': (bie) See f. = in zee steken; ber,afer fticbt
artiq = stofvormig, -achtig; poedervormig. the = de broodkruimels steken hem; bie
Staub`barit, m. = stortbeek, stuifbeek. %eugier, ber Ttutinitten, ber Rita fticbt lint =
ftaUtebebeitt = met stof bedekt. Staub'be: prikkelt hem; einem ben Zegen in ben .Veib
fen, m. = stoffer, plumeau. Staub'bentet, f. =steken, stooten; einen wren f. =dooden,
in. = stuffmeelzakje, helmknopje. Staub': vellen; eine karte ftidit bie anbere oct. man
tit eine .ante mit einer anbern = slaat, nee mt ;
bliite, iv. = meeldraadbloem. Staub'bfirfte,
in aul3fer, in Stabt f. = graveeren, snijden;
ro. = borstel, schuier. Stiittlerften, 1. --,
— = stofje. Staub'bettel, nt. = deksel tegen Sitben f. = vitten, letterziften, muggeziften;
in, Note 1. = naar 't rood zweemen; bad ift
't
'stof.
ftatt'ben, fcbtv. (tj.) = stuiven. ftiitt'ben, jcbiv. Weber gebauen nodj geftocben =dat raakt kant
(b.) = stuiven, stoffen. Stiiuber, nt. ----, — = noch wal, lijkt naar niets; [er fticbt getnattig
stoffer. Staub'erbe, in. = losse grond. auf einen $rojeffor = hij zou dolgraag proStaub'faben, in. = meeldraad. ftaub'gebo: fessor worden]; zie ook: Star I.
ren = in 't stof geboren. Stataygefilifb f.= Zterfien, f. —t = (in ber Seite) steek in de
helmknopje. Staub*mb, j. = stofkiel, bloeze. zijde; gravure; S. nacb bent tinge = ringStaubl biille, Iv. = stofkleed, -mantel; stof- steken. Ste 'ter, in. ---, —= graveur; (ring-,
lansen-)steker; slagveer (aan een geweer);
wolk .
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(verre)kijker. Stelterto4n = graveerloon.
ritelterfitiofi, 1. =_ steekslot (aan een geweer).
Zteit'llftiege, ie.; =flatlet, Iv.; =ginfter, nt.;
weber, in. = steeklivlieg: -vork (of: drietand, greep); -brem; -hevel.
Ztedrfiffen, 1. = graveurskussentje. Cterly:
patme, iv. = steekpalm, hulst. Stec4iptatf,
zie Stecbbabn. SterWring, m. = steekring.
Stecblattel, in. = steekspelzadel.
Stecrauttiofb nt. = handaambeeld. Stetf:
betfen, zie etecbbecren. Stettilett, 1. = dooppak, -kussen. Stettbrief, nt. = steekbrief,
verzoek of bevel tot aanhouding (met opgave
van signalement enz. van den vervolgde).
ftetf'brieffic4 berfoigen= een verzoek of bevel
tot aanhouding uitvaardigen tegen.
Zteclen, m. —a, — = (f ebb.) stok, staak.
ftec'fen, fcbtn. (b.), [ba.?, intranf. 5utu. int zoo.
jtaf, ftafe] = steken (d. i. brengen, plaatsen,
zetten, doen) : ben Zegen in bie Scbeibe, einen
$fabf in bie f rbe, ettu. in bie Zafcbe, einen
in OeftingttN 1.; einen in ben Bunten hod od.
enter bie Sofbaten 1. = iem. soldaat laten
worden; lietb in ettu. f., einen araten an ben
Spief3, einen Strauf3 an ben Oufett, eine Heber
auf ben ,ut, ettu. tinter ben Sttiega, ein,a1.0
in 93ranb 1.; einer Sacbe ein ,8iet, Orett5en
f. = paal en perk stellen aan jets; einem ettu.
f. = iem. jets overbrengen, verklikken; bem
tab' idj't orbentticb geftecft = ik heb hem
behoorlijk de waarheid gezegd; Rartoffan,
rbfett f. = poten; zitten, steken: bet Zegen
ftecft in bet Scbeibe, bet $fabt in bet tftbe,
bet Scbtilffa int Scbtof3 od. in ber Zafcbe,
ber lager im Rot, einer in Scbutben, bad
Stiffen ftecft botier Viabein; bet Scbtiiffet ftecft =
zit, steekt in 't slot; f. &Catlett = blijven
steken (in een rede bij y.); er ftecft homer bei
Difttfer = hij zit altijd bij de M.; babintet
ftecft ettu. = daar steekt wat achter; ba ftecft' =
daar zit 'm de knoop; bad tuirb er nicbt tinter
ben Spiega f. = daar zal hij niet trotsch op
zijn; fie f. enter einer Zecre = zij spelen onder
den deken; ficb tinter elude 1. = zich achter
iem. verschuilen; einen itt 2ocb 1. = iem. in
de does stoppen.
ZteclettOferb, f. = stokpaard; jeber bat fein
S. = ieder heeft zijn stokpaardje.
Steal-Wen, 1. = doopkussen. Stealing, nt.
—(e)d, —e = stek, stekje. Stechtabet, tu. =
speld. StectliabethiiCe, iv. = speldekoker.
SterVnabetfiffen= speldekussen.StedireiL
1. = stek, stekje. Zteerriiin, iv. = pootraap.
SteepleMafe (spr.: stiepeltsjees), to. -- =
steeplechase: wedren met hindernissen.
Steffen, nt. = Steven.
Sten, m. —(e)d, —e = smal pad, voetpad;
yonder, plank; dwarshout (aan een spanzaag);
kam (van een viool); springriem, souspied;
formaatwit, -bout (van den boekdrukker); er
teeth cafe eege unb Stege = hij kent alle
gangetjes, alle knepen.
Steg'fack 1., =faften, m. = formaathoutkast.
Ztegi reif, in. = (oorspr. stijgbeugel); and bent
S. = onmiddellijk, onvoorbereid; and bent
S. fprecben = voor de vuist spreken, improvizeeren.Sten'reifbiditer, m. = improvizator.
ftelien, nor. (b.) (fit ftebe; ftanb; fainbe II.
ftitnbe ; fteb(e) ! geftanben) = staan ; einem On=
ljauer, Mater f. = pozeeren voor; einem Dio=
bell f. = iem. als model dienen ; 5u einem f. =
iems. partij opnemen, zich aan iems. zijde

fteiten.

scharen, 't met iem. houden; itb ft* bafiir =
ik sta er voor in; tuft fteben far unfer2anb =
wij komen op, nemen 't op voor ens land;
ea* f., auf $often f. = op wacht staan;
er ftebt feinen Diann = hij staat zijn man;
tdebatter f. = peetoom zijn, (een kind) ten
doop houden; bent ieinbe 1. = standhouden
tegen den vijand; bie Uljr ftebt = staat stil;
too finb Wit f. gebtiebett? = waar zijn we gebleven (in 't gesprek, bij 't lezen e. d.); ed
ftetjt bei bit = 't staat aan jou, 't hangt van
jou af; bad ft* babin = dat laten we in 't
rnidden, dat is de vraag; et ftebt in feinent
breif3igften jatjre = hij is in ..; tote ftebt'? =
hoe staat 't, hoe gaat 't ? id) ftebe gut mit ibm =
ik ben goed met hem, bevriend; tar f. ttnd
gam, gut = we zijn heel goed met elkaar;
ei ftebt fcbtimat mit od. um ettu. = het staat
slecht met, 't ziet er slecht uit met jets; ed
ftebt 5u boffen, nicht 5u anbern = 't is te
hopen, niet te veranderen; bad fouttnt mir
tetter au f. = dat komt me duur te staan;
banacb ftebt mein Sinn = dear streef, verlang
ik naar; ed ftebt mir bid oben fjeratt = ik ben
't bee, 't hangt me de keel uit; einem nacb
bem 2eben 1. = iem. naar 't leven staan; er
ftebt ficb gut = hij heeft 't goed, 't gaat 'm
goed in zijn zaak; er ftanb ficb gut babei =
hij be yond zich, voer daar wel bij; er ftebt fist
auf 2000 safer = hij heeft een inkomen van
2000 daalders; zie ook : sZegriff, Oerg, Zienft,
(debut, ftriegOuf3, CcO, $antoffet, Nebe, Ruf,
Zerbacbt, Zerfilgung, eaffen.
ftelienb = staand; blijvend, vast; ftetettbe d
(ftebenben) lujed=staandevoets, op staanden
voet; ftebenber Rragen = staande kraag; fte,
benbe %iiibne, Rebenart = vast tooneel, staande
uitdrukking; ftebenb0 eaffer = stilstaand
water.
Zteirfragen, tn. = staande kraag.
fte4Vbar = steelbaar, te stelen.
Stefrietter, In. = dubbele ladder, trapleer.
ftelYiett, it. (b.) (bu ftiebtft, er ftiebtt; itabt;
fti3bre [od. faibte]; ftiebt! geftobten) = stelen;
ber faun mir geftobten tverben = hem mogen
ze voor mijn part stelen, ik hoed niet van
hem; Cie former mir bamit geftobten tverben =
dear moet ik niets van hebben; fist au?, bent
, , aufe 1. = 't huis uitsluipen, steelsgewijs uit
't huis gaan; ficb in ]etnanbd Zertrauen f. =
zich steelsgewijs van iems. vertrouwen meester
maken. Steryter, to. —d, — = steler, diet;
zie ooh;: ,ebter.
Ste4'Pla1, nt. = staanplaats. Ztetyputt,f. =
hooge lessenaar. Ztetyjethet, T. = klein glas
bier, wippertje.
fteile)rifc4 = Stiermarksch. Stetiertnarf,
We = Stiermarken. Ztei'erntiirfer, tn. —d,
— = Stiermarker.
fteif = stijf (Wrtn, 'hero, 91ftcfen, eafcbe, $fetb,
bet Riffle), stram; sterk (Grog, Raffee); stijf:
gedwongen, gemaakt, houterig, linksch; einen
fteifen ,)aW Oben = een stijven nek; bie
Cbren 1. batten = den moed niet verliezen,
volhouden; f. unb felt bebaul)ten, gtattben =
stijf en strak of stokstijf beweren, gelooven.
fteirbeinig = stijfbeenig; er benabm fist fete
I. = hij deed erg houterig. [Stale, it). — =
stijfheid; stijfsel, pap; stut; stijf stuk (in een
schoen)]. ftei'fen, fcbtu. (t.) = stijf maken,
(linnen) stijven; (hoeden) opmaken, glanzen,
lijtnen; [(boomer, muren) stutten, schoren];
(einen in env.) stijven; fic4 auf ettu. f, = op
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iets steunen, zich op iets beroepen, aan iets
vasthouden, bij iets blijven. Zteile y, nt. ----,
--- = stijver, papper, glanzer, apprêteur.
Zteiffielt, Ctelifinfeit, M. — = stijfheid,
strakheid, gemaaktheid, onbeholpenheid. Zteii;
futtn, to. — = 't stijven, stijving, 't steunen,
stutten. ftelfteinetter Oefette = houten Klaas.
Zteig, m., zie Sten. Ztein'biiget, nt. = stijgbeugel; au?, ben Steigbiigefn fommen = de
stijgbeugels verliezen. ZteiRlitigetrieuten,
m. = stijgbeugelriem.
Ztei'lle, lo. —, —n = pad; trap, ladder; stijging, helling; [twintigtal, snees].
fteillen, ft. (b.) (icb fteige; ftieg; ftiege; fteige!
geftiegen) = stijgen, rijzen, hooger komen;
klimmen; au $ferbe ed. auf 43ferb f. = te
paard stijgen; einem auf Zacb f. = iem. op
zijn dak komen, op zijn vingers tikken; it0
Grab j. = in 't graf neerdalen; in ben (au?,
bon) Uagen, in bad (au?, bent) Sc4iff ft. =
stappen; ber Tgein ift mit au Rapfegeftiegen =
naar 't hoofd gestegen; ber Sent fteigt mir
in bie 92aje = de mosterd komt me in den
neus; Gaffer, Vfftien, $reife) rijzen. *T.:
nenb = stijgend, klimmend, rijzend, wassend.
Zteiller, in. —d, — = klimmer, stijger;
mijnbaas, mijnopzichter. Ztei'gerer, m. —d,
— = opbieder. ftei'gent, ROW. (4.) = doen
stijgen, opvoeren; (bad ,ortorar) verhoogen;
(bie Ebete, einen Ttieter) opslaan; [koopen,
mijnen]; ein thjeftiO 1. = een adj. trappen
van vergelijking doen aannemen; fir4 ft. =
grooter worden, rijzen, stijgen.
Zteillerobr, 1. = afblaaspijp.
Ctergerung, to. —, —en = stijging, rijzing,
verhooging, opslag; vorming van de trappen
van vergelij king, gradatie. Ztel'aermtgOontl,
nt.; jtttfe, to. = trap van vergelijking.
Ztel'oung, Iv. , —en = stijging, klimming;
helling.
fteit = steil, sterk hellend. Zteile, iv. —, it;
Zteiti fieit, to. — = steilte,. steilheid. [iter.
tett WO, ictio. (b.) = steil oploopen].
Ztein, m. —(W, --e = steen: steenrots,
rotssteen, pit, kern, (blaas)steen, (dam)schijf,
-steen; (jcbtroeia.) hagelsteen; S. bed Knjtofie(nA ber Ueijett = steen des aanstoots, der
wijzen; ed fbnnte einen S. erbarmen = 't zou
een steen vermurwen; mir fief ein S. Pont
k)eraen = er viel me een steen van 't hart;
fiber Stocf nub Stein = over heg en steg;
zie ook : &in, T4rett. Zteitt'acter, m.= steenachtige akker, veld vol steenen.
Zteitt'llttber, to.; =abler, nt. = steenjlader,
ftettl'aft = stokoud.
[-arend.
Zteittlamfet, tv.; :arbeit, iv.; :art, to. =-steenji merel ; -arbeid ; -soort.
ftein'artig = steenachtig. Zteinitindj, nt. =
rotsachtige beek. Ctein i bartf, to. = steenen
bank, bank van steenen. CteittliefstWerbe,
lo. = last van steen, graveel. cateinibitb,
f. = steenen beeld.
Zteittliblibuttg, ie.; Mod, in.; :bort in. =
steenvorming; -blok; -bok.
Zteitt'llbobett, in.; :tiobrer, tit.; =tnerinr, in. =
steen II bodem ; -boor; -breker.
Zteittlbrurij, m.; ,fittrOe, to. = steenlIgroeve,
-beuk.
Zteitt'butt, m., Zteitetuttte, to. = tarbot.
Zteittibamttt, in. = steenen dijk, dam;
straatweg.
cStein'llbruct, in.; ,brucier, in.; ,. eitfy, 10. =
steenIldruk; -drukker; -eik.
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ftehtett, ictio. (4.) = met steenen afzetten.
ftebtertt = steenen, van steen.
Zteite II efr4e, to.; =fin riO, to. = steen II esch; -vlas.
fteitt'ficirmin = steenvormig.
Z: tan' II frtic41, le.; =gaffe, Yu. = steen 11 vrucht ;
-gal (gezwel aan den poet van 't paard).
C.Ateitts getittite, 1. = waterloop van losse
steenen.
tertotteN'Ilfiefb nt.; ,:grebe,to. = steenilgruis;
Zg
.
Ztein'gruttb, nt. = steenachtige grondslag.
Zteitt'nut, f. = steengoed, aardewerk.
ZteittlAnbter, iv. = handelaar in edele
steenen, juwelier. ftein'Oart = steenhard.
Zteitetiiirte, to. = hardheid van een of van
den steen. Zteittlmite, la. = houweel (van
den steenhakker in de steengroeve). -Stein':
tytufe, in. = steenhoop. Zteitt'Oot3, f. =
houtgraniet. ftei'nidjt, fteVnin = steenachtig,
vol steenen. fteiltigen, fc4to. (4.) = steenigen.
Zteiltigitttn, iv. , —en = steeniging.
Zteinlabinett, 1. = steenverzameling.
Stein'ilfarren, m., .fettner, ni.; =fern, nt.=
steen 11 kar ; -keener; -kern.
Zteitt'llfitt, nt.; =ffitilve, iv.; :fittft, iv.; :fobte,
in. = steenIllijm; -klip; -kloof (of: rotskloof);
-kool.
ZteinlobtenlIbergtvert, 1.; :nab, f.; :Angie,
to. = steenkolenftnijn, -gas; -groeve (of .
-mijn).
LSteinlotitelt II tie/vita, iv.; :tuner, f.; :fitaitt,
tn. = steenkolenil verwarming; -laag; -mijn
(of: -schacht).
CteittifoOtenteer, nt. = koolteer.
fteiteirant, = lijdende aan den steen, aan
't graveel. Ztein'trottbeit, to. = graveel.
in. = steenen kruik.
c(---tetitificitn,
Ztein'Ilfrufte, iv.; =rttnbe, to.; =lane, ie. =--steen ;1 korst ; -kunde ; -laag.
Zteitt'iiiffet, nt. = steenlepel (voor 't graveel);
steenen lepel. ZteittIttateret, In. = mozeekschilderwerk.
Ztein'llutarber, in.; =ntaffe, iv.; 4fleifiet, tit. =
steen II master; -massa ; -beitel.
Zteittitttergef, nt. = steenmergel. Stein':
weffer, 1. = steensnijmes, lithotoom. Mein':
meth nt. —eft, —en = metselaar, steenhouwer.
Ctein'ttairfer, in. = steenmortier (om met
steenen kogels te schieten). Zteltt'utiirtet,
at. = steenmortel, cement.
Ztein'llo p ft, f.; =iit, f.; :00ey ntlint, to. =
steen ll vruchten ; -olie ; -operatie.
Zteitt'Pappe, iv. = dakkarton, carton-pierre.
f.; =pflatt3e, lv. = steenlIpek,
Z-ptelaint.
iiC
iPe
Zteitt'Pitafter, j. = (steenen) plaveisel,
straatsteenen. tetiein'Platte, to. = zerk,
steenen plaat. ia at'ratitme, to. = stamper,
juffer. fteittteirt = schatrijk. ZteittireiC 1. =
delfstoffenrijk. Zteittitinbe, Yu. = steenkorst.
Zteiterittite, to. = waterloop van losse
steenen. C's
,r teitt'ri4e, lv. = scheur, kloof,
barst.
Zteitt'llfane, 1-0. ; : Cat3, f. = steenlIzaag, -zout.
Stein'faittutter, tn. = verzamelaar van steenen. Zteitti fattb, tn. = grint. Zteitt'fora,
In. = steenen lijkkist, sarkophaag.
ZteinlitticOt, tn.; :fcbteifer, m.; :fittettber,
to. = steen II laag ; -slijper ; -slinger.
Zteitefebtofb 1. = vuursteenslot (van eon
geweer). Ztein'fitmiitler, nt. = roodborsttapuit. Ztein'fituter3ett, $1. = pijn van
den steen, van 't graveel. Ztein'frimetber,
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graveur; steen-operateur. Stein'fantitt,
steensnijding, lithotomie. Steitt'fairift,
steenschrift, inscriptie. Steinifeller, =
steenzetter; stratenmaker.
:Walt, in.; :nmb,
ateittltafet, 'v.; :trog,
steenen tafel; st. trog; st. wal ; st.muur.
n3.
teittluare, Yu. = steenwaar, steengoed,
Steen-, straataardewerk. Steini ttleg,
rotswerk.
weg. Steinluerf,
:via-nun-41,
:range,
Stein'llitmrf,
a. = steerill worp; -tang; -druk.
steenen
tijdperk.
Steinivit,
— = stut, schoor.
in.
zie fteierifc0.
—e = stuit, achterste.
Steif;, m.
staart-, stuitbeen.
Steittfielit, f.
= stele: zuil, grafzuil.
Stei te, ID. —,
—n = stellage.
lauzje), iv.
Steikege(spr.:
ftellt bar = stelbaar, te stellen, te regelen.
— = plaatsje, plekje.
f.
— = (geheime) samenSteitibirtein,
komst , rendez-vous.
—n = plaats: plek, betrekking,
Sterte,
ambt, (in een boek) passage; er fommt
bon ber S. = hij vorclert niet, schiet niet op;
env. our S. fcbaffen = iets aanbrengen, bezorgen; toir iverben an Crt unb S. Fein= we
zullen ter bestemder plaats zijn; jent?. S. tier=
treten = iems. plaats vervangen ; an Z.5brer
S. = in uw plaats; auf ber S. = dadelijk,
onmiddellijk, oogenblikkelijk; an erfter S. =
in de eerste plaats, voor alles; fic0 att einen
meiben, fict) um eine S. betberben, um eine
S. antjatten = naar een betrekking staan,
dingen, solliciteeren.
ftellen, (f).) stellen, zetten, plaatsen;
-31tr Scimu, eine rage, einen 93brgen, einen
Stetibertreter, aufrieben f. = ten toon, een
vraag, een borg, een plaatsvervanger, tevreden stellen; bie speifen Warm 1. = warm
houden; etm. fait = laten alkoelen; env. in
ben fintergrunb f. = op den achtergrond
plaatsen; einem eat). bin Viugen f. = iem. iets
voor oogen houden; er fiatte feine Saci)e auf
nicW geftetit hij gaf zich geheel en al aan
't toeval over; (bie Lifir) regelen , gelijk zetten;
(bad Oefci)itt) richten; (bie Sega) regelen;
(einen Seugen) bijbrengen; (eine Wrmee) in 't
veld brengen; etto. our Ziauffion f. = de
discussie over iets openen; einen f. = iem.
rekenschap (van iets) vragen; bit untie f.
badTalib = brengen 't wild tot staan; (eine
Ttilf)Te) stilzetten; bereft 1. = klaar, gereed
zetten; einen fictier 1. = iem. zekerheid, waarborg geven; einem itaM bent 2eben f. = naar
't leven staan: fift f. = gaan staan, rich
plaatsen; ficb einem biiirbig an bie Seite f.
toonen, dat men waard is naast iem. te staan,
rich iem. waardig toonen; bie Sadie ftefft ficb
anber gaat er anders uitzien; ber 43-reie,
fteUt fidj ant 10 9,tart = is '10 Mk.; ivann
miiffen Cie fit f.?=wanneer moat u voorkomen (voor de rechtbank), opkomen (in dienst)?
lid) 1. rich (ale gevangene) aanmelden;
ici fonnte mid) nict mit ibut 1. = ik kon't niet
eens met hem worden, kon niet met hem
over weg, kon 't niet met hem vinden; id)
batte mid) mit bent Scimffner gut 3u f. geibt*=
ik had mij den conducteur tot good vriend
weten to maken, er ftefft fici) nur fo = hij
houdt rich maar zoo ; er fteitt ficb franf, taufi =
hij houdt rich ziek, doof; er ftedt fict, aBob
er mitt nict fieOt = hij doet, alsof ...;

a

atenagvaof).

oote: Wbrebe, Kntrag,
kapf, t) robe, IRebe,
Zerfiigung.
(in couranten) verzoek
Statengefurb, f.
om plaatsing, dienstaanbieding, biedt rich aan.
Staleniiiger, baantjesjager. Staten:
fammiung, in. = citatenverzameling. ftel':
lettlueife = bier en daar.
–
regulateur.
SteUter,
=- (norbb.) wagenmaker.
Stell'utaMer,
Stettfrab, f. = regulateur.
= kompas (in een horloge). Steliffr4rautie,
= stelschroef.
—, —en = stelling, plaatsing,
Stern-mg,
pozitie, plaats, ligging, bonding, stand,
liebetrekking; bie S. her
fct)4e.?., = de pozitie van de troepen, van
't geschut; gefettfd)aftticbe = maatschappelijke pozitie. Stertung ,4filMtig = dienstplichtig.
ftelli bertretenb = plaatsvervangend.
= plaatsvervanger, remplao.nt,
bertreter,
vertegenwoordiger. Stefirbertretung, =-plaatsvervanging, vertegenwoordiging. Steil':
Wagen, m. = (fiibb.) omnibus. Steil'3eiger,
wijzer van 't kompas (in een horloge).
in.
Stell'3irfet, m. = stelpasser.
Stet3'bein, f. = houten been. Stet'ae,
stelt; auf Stefaen gei)en = op stelten
—n
loopen (eig. en fig.). Stel'aentiiuter, m.
Ste13'fuji, m. = houten been.
steekbeitel, fermoor.
Stemnt'elfen,
ftentItten, fM1). (tj.) = met kracht zetten
(bijv. bieianbe in bie Seite, ben gut) gegen
f.
bie Uanb); ben ftbogen auf ben
met den elleboog op de tafel steunen; er fteinmte
bie ( . anbe tinter ber. Jinn = zette, drukte;
2i3ciier f. gaten steken; [banf. =
opstuwen, tegenhouden] ; fidj f.= zich schrap
zetten, rich verzetten, rich (tegon iets aan)
drukken.
atentint, = stamper, stempel,
merk, postmark, keur; stempel (van den
stamper eener bloom); zegel; auf S. geictirie=
hen = op zegel geschreven; tier S. ber Ti3abr,
fieit = de stempel. 't merk der waarheid.
amt, 1. = zegellibelasStentl.ielliabgabe,
ting (of: -recht) ; -kantoor.
=
gezegeld vel papier,
Stent'Pettionett,
zegel.
(od.
Stenti Peillgebiibr,
T.); :gefeth
f. = zegellirecht (of -geld); -wet.
Stentipetutarfe, in. zegel, stempel. item':
,etn, fctiru. (0.) = stempelen, (papier) zegelen; (waren) stempelen, merken ; kenmerken ;
(bergb.) stutten; einen bum 2iigner f. = iem.
tot een leugenaar stempelen, als leugenaar
bekend doen zijn; einen 5u eta). f. iem. er
toe brengen veer eon bepaald geval een anders
meaning vol to houden. Stent'PelPapier, f. --=
gezegeld papier. ftettepelpflicinig = aan zegel
onderworpen. Stent'oetfripteibefunft, to. =
kunst van 't stempelsnijden. Stentipelfaptei:
ber, ni.
stempelsmider. Stent'petfteuer,
:tam in. = zegelbelasting. Stentip el3eiclyn,
f.
merk, zegelmerk. Stentpler,
— = stempelaar, zegelaar.
steng.
—n
Stett'ge, iv.
Stett'get, m. = stengel, steel; bout
S. fatten = verbouwereerd staan. ftenfget:
artig = stengelachtig, -vormig. Sten'get:
erbf en, V. = klimerwten.
stenogram:
—e
Stenogrammi,
stenografisch geschreven stuk. StenograPty,
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In. —en, —en = stenograaf. StettograPbie,
—(e)n = stenografie. ftenograpbte'ren,
fcbin. (b.) = stenografeeren. ftenograVOiCcii =
stenografisch.
Sten'toritinttne, in. = stentorstem.
= Stefanus, Steven. ,Stepiminic,
Ste'l.)an,
iv. = Stefanie. ZtelgiantO,
= Stefanus.
in. = gestikte matras;
teW bett, f.;
SteP ipe, , —n = steppe. [gest. deken.
itetiVett, fain. (b.) = stikken, doorstikken,
doornaaien.
steppenbewoner.
Steti'PettbelooOner, in.
—, —en = stikwerk. Zoo':
tePperei',
—, —nen = stikster.
)Jerin,
perin,
StepO'llnabel,
:nabt, tn.; :Cabe, iv.; :Wit
stik ilnaald, -naafi; -zijde; -steek.
nt.
Zter, nt. —e u. = store, kub. meter.
Stersbellbett, f.; :bud, f.; :fa g, nt. = sterfilbed; -lijst (of: doodenlijst, doodboek); -geval.
Steribegebet, 1. = gebed van een stervende,
gebed bij een stervende. Ster'begebanten,
V. = doodsgedachten. Zter'begetb, = begrafeniskosten. terlienef anti, llt. = lijkzang.
= doodsklok. StertictiaW4,
Ster'begforfe,
= sterfhuis. Ster'be0entb, 1. = doodshemd. Sterllefabr, f. = sterfjaar. caterbc:
faffe, = begrafenisfonds, weduwenfonds.
Steribeffeib, f. = doodskleed. Sterbetieb,
f. = lijkzang.
zmonat, in. = sterflilijst
Ster'bejifte,
(of: doodenlijst); -maand.
fter'ben, ft. (f.) (be ftirbft, er ftirbt; itarb;
ftiirbe; ftirb! geftorben) = sterven, overlijden,
doodgaan; eine?, natarlicben Stobe od. einen
natiirlicben Zob ft. = een natuurlijken dood
st.; od. t)or ,ttitger ft. = van den
hanger st.; an ben Nattern, ben Wictfern, an
einer fcbrecrticben Aranfbeit ft. = aan de pokken enz. st.; nor ,Vangiveite ft. = van verveling sterven, zich doodelijk vervelen. Ster':
ben, f. = sterven, dood; [pest]; ittt St.
fiegen = op sterven liggen; Sum St. tang=
inettig, gum et. beritebt = doodelijk vervelend,
verliefd; ift um ,Vebeit unb Sterben Mit=
ten = bij leven en sterven of men kan niet
weten wat er gebeurt. Ster ibenfMngft, iv. =
stervensangst, doodsangst. fterbeneranf =
doodziek. feta Sters bettiviirtiten = geen
stem woord, geen enkel woord. Ster'be:
= laatste sakramenten,
fafrantente,
laatste oliesel.
im; :31nt:
Z.x,teri beilituttbe, ie.; :tag, lit.;
= sterfiluur, -dag; -tijd; -kamer.
mer,
fterletici) = sterfelijk; ft. bertiebt = doodelijk
verliefd; eitt Sterbticber = een sterveling.
sterfelijkheid, sterfte.
Stertrfir4feit, in. —
= sterftelijst. Sterb':
SterblirPfelOtifte,
tic4feiO3iffer, iv. = sterftecijfer.
—e = zwakkelijk, vroeg
Sterbling, m.
gestorven schepsel.
Stereontetrie', iv. — = stereometrie. fterco:
vactrifrO = stereometrisch. stereoffoy, f.
—e = stereoscoop. ftereoffoliticii =
stereoscopisch.
ftereotW = stereotiep: vaststaande drukvorm;
vast , onveranderlijk. Stereotigvaunabe,
iv. = stereot puitgave. Ztercottipie, lv.
— = stereotypie: vervaardiging van vaste
drukplaten. ftereotUple'ren, fcbin. (b.) = stereotypeeren: vervaardigen van vaste drukplaten, 't drukken daarmee. ftereottypifc0
stereotypisch. ZtereotiWPtatte, iv. = stereotypplaat.
VAN GELDEREN Duitsch Woordenboek. I.
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Writ' = steriel: onvruchtbaar, dor. Cterili:
cation', --, —en = sterilizatie. fteritifie:
reit, fcbin. (b.) = sterilizeeren (van ziektekiemen bevrijden). Sterilitiit',
— = steriliteit: on y ruchtbaarheid, dorheid.
[Sterle, iv. —, —It = vaars.]
—e = sterlet: kleine steur.
Sterlet, m.
Sterling, m. = sterling.
Stern, in. —e = ster, star, gestarnte,
(boekdr.) sterretje; er bat Weber Otiict nod)
St. = hij heeft hoegenaamd geen geluk; rein
fluter St. = zijn goed gestarnte; sours: achtersteven (naar 't Eng.), spiegel.
= staartader (van 't paard).
Stern'aber,
= steraanbidder. ftern':
Stern'anbeter,
artig = stervormig, gesternd.Stern'befriirei:
= sterrenbeschrijving. Stern'bilb,
bung,
1. sterrenbeeld. Cternliittbe, iv. = sterverband. Zteritlifunte, in. = sterrebloem,
aster.
Sternlbenter, nt.; :beutung, lv.; :bienft,
= sterrenilwichelaar; -wichelarij; -dienst.
Steri n(en)babn, = loopbaan van de sterren,
sterrenloop. Sterlt(en)banner, m. = starrenvlag (Am. vlag). Cter'n(ett)becte, in. =
gesternd plafond. Ster' n(en)bont, en.; :Ceite,
in. = hemelgewelf. Ster'n(en)yer, 1.
sterrenheir.
fterin(ett)Ijett, :Ha y = helder door de sterren
verlicht.
:moor, ;
ter'n (en) II Otte, in.; :01mmest,
:3elt, f. = sterrenillicht (of: -glans); -hemel,,
-zee; -gewelf (ook: stargewelf).
ftern'fOrntig = stervormig. Sterit'lltufer,
m. = sterrekijker. fterit'belf = helder door
de sterren verlicht. Stertilantter, =
sterrenkamer (hoogste gerechtshof onder
Hendrik VII van Engeland). Sternlarte,
iv. = sterrenkaart. Stern'toratte, iv. = sterkoraal. Zternifttbe, in. sterrenkunde.
fternifunbig = sterrenkundig. Sternlebre,
in. = sterrenkunde. Stern'frbatty, in. =
sterreschans. SternleiptuPpe, in. = verschietende ster. Ztern i feber, m. = sterrenkijker. atern'tafet, = sterrekundige tabel.
Stern'iltnabrfager, nt.; 4tia1jrfagerei, iv.;
:tharte, iv. = sterrenllwichelaar;
-wacht.
= sterretijd.
Stertt'vit,
—e = staart, ploegstaart.
Stem nt.
ftet = onveranderlijk, vast, bestendig, voortdurend., rusti c , kalm.
—e = stethoscoop:
Ztetboftop', f.
[hoorbuis.
fte'tig zc., zie itiitig 2C.
fte0 = steeds, voortdurend, altijd, immer.
—n
=
belasting,
accijns,
I. Stettier, in.
tol, recht; [ondersteuning in geld]; belastingdepartement; guy St. ber aabrbeit = em
hulde aan de waarheid te doen; er fit bei ber
St. = hij is bij de belastingen.
II. C-teu'er, 1. —.6, — = (stuur)roer.
= belastingkantoor. Stenier:
Stett'erantt,
antage, iv. = verdeeling, overslag van de
belastingen. Sten'erattfclitag, nt. = raming
van de belastingen. Zten t erauffeber, m. =
controleur. iteu'erbar = belastbaar; fcb babe
rticbt: Steuerbare bei mir = ik heb niets aan
te geven.
Steu'erlibeamter, :bebijrbe, = ambtenaar van de belastingen; departement v. d. b.
Steu'erbetuilligung, in. = toestaan, voteeren
van belastingen.
teu'erbe3tri, nt. = belastingdistrict.
:34
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Steu' erborb, f. = stuurboord.
Stett'erlibtut, f.; :bireftor, :eintintinte,
iv. = kohier van de belastingen; directeur v.
d. b.; ontvangst of inning v. d. b.
= ontvanger.
Zteut ereinnetitner,
= achtersteven.
"Steu'erettbe,
belastinghefling.
Steu' erertiebung,
= ontheffing van belasting.
Ctcu'erertat
Ctett'eriacti, f. = belastingvak. fteit'erfrei =
=
vrij van belasting. Steit'erfreityit,
vrijdom van belasting.
:gefeth f.; :faffe, in. =
Stett'erlIgelb,
belastingll geld; -wet; -kas.
stuurman.
Zteu'erittantt, nt.
Ztett'erntannCfmtft, iv.; :mat, in. = stuurmansilkunst; -maat.
I. fteu'ertt, fcbin. (b.) = belasting betalen, opbrengen; [bijdragen, ondersteunen].
(t). u. 1.) = (een schip e. d.)
II. ftettierit,
sturen, richten; lair fteuerten nadj Siiben =
we stevenden, voeren zuidwaarts; er fteuert
auf eine Sterte bet ber Steuer = hij jaagt naar
een betrekking bij de belastingen; einen Cache
ft. = to keer gaan, tegengaan.
Stett'erorbming, iv. = belastingverordening.
fteu'ertIffir4tig belastingplichtig, -schuldig.
SteiVerrab, f. = stuurrad, rad van 't roer.
= raad van flnancien, een titel
Ztett'errat,
van een ambtenaar der belastingen.
belastingll:rope,
Stettierfireforitt,
hervorming; -kohier (of -register).
Zteu' erruber, = roer, stuur.
Stetti erlifacte, Yu.; zfr4ein, In. = belastinglizaak; -biljet.
—, —en = 't sturen; 't teSteule)rung,
keer-gaan.
Stettierlibertnattmig, W.; 4tiefen, f.; :Aatifer,
:3ettel, m. = belastinglibeheer, -wezen;
-betaler; -biljet.
= opcenten.
Zteu'equilttan,
= steven.
Ste'bett, m.
= steward:
CtettYnrb(spr.:stjoeM),
hofmeester (op schepen).
Stetrermarf, zie Steiermart.
ftibit'yfl, fcbiro. (b.) = stelen, gappen, weg
pikken.
m. —(e), —e = steek, stoot; gravure,
plaat; slag (in 't kaartspel); roil; [roes];
teb unb St. = houwen en steken; einen int
St. Wien = in den steek laten; St. tiatten =
steek houden; ber rein, bayIBier einen
St. = is zurig; bc0 atetiA bat einen St. =
is een tikje bedorven, er is een smaakje aan;
bad ivar ein St. auf mid = een steek, zet op
mij; St. um St. = ruil om roil; biere aarbe
bat einen St. it0 Oriine = zweemt naar 't groen.
Ctidyblatt, f. = steekblad, stootplaat (van den
degen); troefkaart; icb Mitt (einen 9tectereien
nicbt Sum St. bienen = mikpunt, doelwit.
in.
ftirtybattfet = stikdonker.
— = graveerstift, -naald, steekijzer.
tn. —, --en = stekelige zet, hatelijkheid, steek,
toespeling. Stiltetfeliter, = graveerfout.
Strctylfur4L tn. = (een paard) witgespikauf einen =
kelde vos.
fcbi-n.
hatelijke toespelingen maken, op iem. hatezie
lijkheden debiteeren. Ctiltelrebe,
= hatelijke zet,
Sticbetei. Stiltettvort,
steek.
StWentfrteib, m. = beslissing door den
voorzitter bij staking van de stemmen.
ftichleft, ftidrfrei = onkwetsbaar. WOW:
tig = steekhoudend. Stirkijattinfelt, Iv. —,

Zfiege.

—en = steekhoudendheid, geldigheid, deugdelijkheid. Stlit i berb, nt. = steekhaard, ont— = hatelijk
vangbekken. Sticirter,
—e =
mensch, spotter. Stictytittg, nt.
litteeken van
stekelbaarsje. CW1)1-flat, f.
een steek.
Ztfitontantie' , — = stichomantie (waarzeggerij uit plaatsen, die men in een book
opslaat). Ztirtyprobe, in. = proef uit een
smeltoven, uit een wijnvat; proef, proeve,
proefje (uit een boekwerk, op goed geluk
hier en dear genomen).
=
steekzaag. Stidylvaffe, in. = steekwapen.
herstemming. Ztiebittiort,
Stielytti01, iv.
= [scherp woord, steek, scherpe zet;] slagwoord (op 't tooneel); leas; klapper, custos
=
(onder aan de bladzijde). Ctitt1inunbe,
steekwonde.
borduurwerk.
Sticrarbeit, in.
zie (telt.]
stikken.
iticifett, fttiv. (1).) = borduren; (1.)
= (strijk)stokje;breinaald.]
[Zticifen, nt.
= borduurder. Stuferer,
Sticifer,
th. —, --en = borduurwerk. Cticiteritt,
—, —nen = borduurster.
Ztittftufb in. = stikzinking.
Stittgarit, 1. = borduurgaren.
stikgas.
ZticrW, 1.
Sticrnotb, f. = borduurgouddraad.
thr II imfteit, 111. ; =tuft, to. = stik hoest ;
-lucht.
:rainneit,
Sticrimufter, f.; :nabef,
= borduurlipatroon, -naald; -raam;
zfeibe,
-zijde.
Stid'itoff, = stikstof. ftieritoittiattin =
stikstofhoudend. Stierftuffberbinbuitg, in. =
stikstofverbinding. ftittlwit = stikvol. Stier=
3etig, T. = borduurgoed.
itieliett, ft. (b.) (icb itiebe; (lob; flint ; ftiebe!
geftoben) = stuiven, vliegen.
= stieforoeder.
Stieffiruber,
Viefet, nt. — = laars, stevel; pompcylinder; (boonen)staak, stut, paal; Nanifcbe
St. = Spaansche laarzen; feinen guten St.
ger)en = flink loopen; feinen St. arbeiten,
= terdege werken, Jantanien, trinten u.
sen, drinken e. d.; er lean feinen bertragen =
heel wat (drank e. d.) verdragen; er ftectt in
teinem guten G. = hij steekt in geen goed ye!.
laarzetrekker.
Stiefelatt3ieber, m.
fet'bilrfte, in. = schoenborstel. cStIeifelmett,
—; Stiefetetle, in. —n = laarsje.
Ztiefelitte10, m. = laarzepoetser. St-betel:
Mott, m. = laarzeknecht. itiejettt, fcbm.(b.)=
laarzen aantrekken; (boonen, erwten) stutten;
= loopen, aanstappen; geftiefett nob ge=
fpornt = gelaarsd en gespoord.
:te4aft, in. =
ginaftc,
StiejetlIptilier,
laarze II poetser; -kwast; -schacht.
laarzellkap;
Stieletliftutpe, W.; :ftrippe,
-strop (of: -trekker).
= stiefouders.
Stierettertt,
StielellItuirlife,
:Itiirtif et', in. = schoenilsmeer (of: -was); -poetser.
Ztier II gefct)tuifter,
Aittb, 1.; :mutter, hi.;
= stiefilbroers en -zusters;
mtiitterrtjen,
-kind; -moeder; -moedertje (of: viooltje).
ftiefmiittertir0 = stiefmoederlijk.
ZtiefiliAlvefter, to.; Jobn, =tor4ter, iv.;
:hater, m. = stieflizuster; -zoon; -dochter;
-varier.
[Stieg, m. —(eA —e = stijgende weg].
—, —0 = (fiibb.) helling, trap;
Ztie'ge,
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twintigtal, snees; iiber 3ivei Steigen = drie
(trappen) hoog; eine a 2eirtivanb = 20 el
linnen.
Stienlitl, in. = distelvink.
—e = steel, handvat, heft;
Sad, m.
stengel, steel (van een blad); mit Stumpf nab
auif,rotten = met wortel en tak uitroeien,
totaal verdelgen. ftielen, (1).) = met
een steel voorzien, een steel aan jets maken;
geftieft = gesteeld. Stiereltbe, 1. = uiteinde
(van den steel). ftielig = vervelend. (tier':
zonder steel, ongesteeld. ftieftiinbia
gesteeld.
Ztie'net, Stie'ner, zie Sterner.
Stier, in. ---e = stier; ben S. bei ben
biirnern faffen = den stier bij de horens
pakken; S. bon lXri = een staatshorenblazer.
starend, strait, wezenloos.
ftier
= stierengevecht. Stier'gc=
Ztier'nefer0t,
Paint, 1. = span stieren. Stieriopfer,
stierenoffer.
I. Stift, in. —e = stift, punt, draadnagel, pin; tong (van een gesp); naald (van
een veter); potlood: stomp (van een tand);
klein kereltje, piccolo.
stichting,
11. Stift, 1. —(eA —er (se. — e)
stift, sticht, klooster, domkapittel, bisdom,
seminarium; be) = tabernakel.
ftiften, fcbiv. (b.) = van een stift, punt, naald
voorzien; vastmaken; tot stand brengen;
(eine Aircbe, ein Aforter, ein Ci'-',):)itaf, eine Weft=
gion, eine Sefte, B'rieben, linbeif) stichten;
(einen Crben) stichten, instellen; (eindeft)
instellen; (Onbef) veroorzaken; eine Pantile
in bie Air*, ein Q3itdj in eine lPibtiottjet,
Fein gan30 Zeriniigen itt bad Zoffbait ft. =
een lamp aan de kerk schenken enz.; be
geftiftet = dear heb
fj aben Sie env.
je wat moois aangericht. Stifter, in. — =
stichter. grondvester, schepper, oorzaak, aanlegger, bewerker; gever, schenker. Stifiterin,
Iv. —, —nen = stichtster, stichteres. ftirtifrO=
stichtsch, van 't sticht, van de stichting, tot
de stichting behoorende. Stiftler, nt.
iem. die tot een sticht of stichting behoort.
StirWantt, = kapittel; doinheerschap.
atifWanttmann, in. = kapittelheer, domheer.
= stichtingsbrief.
StifOltrief,
= stiftdame,
batne, :frau, iv., :friittlein,
kapittelvrouw. StifWaenteinbe, ix). = ka=
pittelgemeente. StifOltauptntann,
hoofd van 't kapittel, kapittelheer, domheer.
kapittelhuis, vergaderhuis
StifOljauL 1.
= kapittelvan 't kapittel. StifOljerr,
= taberheer, kanunnik.
nakel des Heeren. StifOlattger, Iii.
kanselier van 't kapittel.
StifWiltaffe, iv.; :tirclje, iv. = kapittell!kas,
-kerk (of: domkerk).
StiftWPfriittbe, iv. = prebende, prove.
donallZtif0'11Prebiger, in.; -,propft,
prediker, -proost.
StifWftette, iv. = kaiiunniksplaats.
StifOltaa, at.; ,berfantntluna, in.; :tier:
= kapittellIdag, -vergaderirig;
Walter,
-beheerder.
StifIttitn, iv. —, —en = stichting, opricliting,
instelling, schenking; sticht, inrichting, ge= vrome stichting.
schenk; mifbe
S'tiftuttaCtrief, in.; :feit, f.; :jay, f. =
stichtingslIbrief, -feest; -jaar.
ftirtunadutaffin = overeenkomstig den stichtingsbrief.

Ctimuseuntebrbeit.

= stichStifttinOlitag, in.; :ttrfunbe,
tingslIdag, -oorkonde.
to = stigma: stip, vlek,
Stin'tna, f.
litteeken, (hot.) stempel. Stiantatifation',
=stigmatizatie: brandmerking; merking
met de 5 wonden van Christus. ftlantatifie=
(i).) = stigmatizeeren.
ten,
Stitt, In. —(e)t, --e stiji, trant, bouw-, schrijfwijze.
—e = stilet: kleine dolk.
Stilett', f.
ftitifie'ren, fct)in. (tj.) = stileeren, in goeden
stijl brengen.
tn. —en, —en = stilist,
meester in den stijl.
—, —en
= stilistisch;
stilistica: stijlleer.
wat
van den stijl; in ftitiftifcber 3eaiebung
den stijl betreft.
ftill (pro. Mlle) = stil (in alle bet.); (titter
Freitag, ftiffe Unite, ftiffe 9Neffe, itiffer Cyan =
stille Vrijdag, st. week, st. mis, st. Oceaan;
hie Stiffen int ,Venbe = de stillen in den lande;
ficb berbaften zich stil houden ; im jtiffen =
in stilte, ongemerkt; ein forte Ultct feeren =
een glas leegen ter gedachtenis van een overledene; ftiffe Vaffer finb (od. griinben) tief =
stille waters hebben diepe gronden.
griictt = stilgelukkig. Stifle, iv. = stilte,
stilzwijgen, geheimzinnigheid; lit ber Stifte=
in stilte; stilletjes. StiVietiett, f. (bei afbrestilleven.
king: Stiff=feben)
= stijlleer.
atirteige,
ftitten, fcf,tho. (tj.) = (bad Zfut) stillen, stelpen ; (ben Munger, Scbmera) stiffen; (ben Zur1t)
stillen, lesschen; (93erfangen, Zegierbe) stillen,
bevredigen; ein Ainb f. een kind de borst
geven; [tot zwijgen brengen]. ftillettb =
=
stillend, kalrneerend.
m.
stiller, kalmeerder. Stittliatten, stilhouden, onbeweeglijkheid. Stittlebett, zie
Stilleben. itilli fOnieinctt, ft. (b.) = stilzwijgen; = 't zwijgen, de stilte, 't stilzwijgen; etiv. mit S. iibergeben = jets met
stilzwijgen (of: stilzwijgend) voorbijgaan.
stilstand, werkeloosheid ,
Still'itattb, in.
schorsing. Sti1ti fte0en, f. = stilstand.
stilling, stelping,
--, --en
Stitlitna,
lessching, bevrediging (zie: ftiffen). Stir
tuttOtnittet, f. = pijnstillend middel.
ftifilterantiat = stilvergenoegd.
atimm'atinabe, in. = stemming. Stimuli':
Dauber, = stembanden. Itimnfberedp
tint stemgerechtigd. Stintatliereditigung,
hi. = stemrecht, recht van stemmen.
Stint'ute, 11). —n = stem; feine S. abge,
ben = zijn stem uitbrengen; bie Stinunen
fan/merit = de stemmen opnemen; er tat Sit
nnb int Nat = hij heeft zitting en stem
in den read. ftint i nten, Icbin. (b.) = stemmen
(nl. gelijk gestemd maken en gelijkgestemd
zijn); Ober, niebriger j. = hooger, lager
stemmen; einen filr etiv. f. = iem. gunstig
veer jets st.; bie sZiofine ftinunt nicbt bur
stemt niet met...; feine
Zrombete
fungen f. nicbt ein feinen Neben = stemmen
niet met zijn woorden overeen; bie Red-mane
ftitrunt nicbt = sluit niet, klopt niet, komt
niet uit; ha y ftimmt = dat komt uit, dat klopt,
dat is zoo; [klinken, laten klinken, instemmen, meeklinken, aanheffen, vaststellen].
= getal stemmen. Stint':
Stimlnettan3attt,
= eenstemnteneinbeit,
migheid, algemeene stemmen.
=
:nteitriteit,
Stim'menligleichttelt,
staking van stemmen; meerderheid v. st.
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StimittenOriiinng.
onderzoek, verifiStinentenpriifuna,
catie van de uitgebrachte stemmen. Stim'menfantinter, nt. = stemopnemer.
Ztint'tnettiiititung, in. = opening van de
stembus, stemopneming, telling van de stemmen.
stemmer (van
—
atiminter, nt.
piano's e. d., bij verkiezingen e. d.); stemha= stemgerechtigd.
mer.
Niger, m. woordvoerder; orgaan (van een
politieke meening bijv.). Stintnegabel, in. =
stemvork.
Ztimin' geber, m.; :fiantnter,
= stem 11 hebber (of: stemmer); -baffler.
stapel
(van
een
viool).
Ztintmljoi3,
Ztimnentittcf, M. = stemmiddelen.
• :recOt, 1.; :title, ii).;
•
Jcigiiffet, tit. = stemIlhoorn (van een orgel);
-recht; -spleet; -sleutel.
—, —en = stemming (eig.
Ztintlitung,
en fig.).

:hitter, in.;
stimm'llvieh, f.; -,Itticr4fet,
= stemlivee; -wisseling; -opne::3ettel,
mer; -briefje.
StilitulattL f. .. (antic = stimulans:
prikkelend, opwekkend middel. stimulations,
in. —, —en = stimulatie: prikkeling. ftituu::
lie'ren, febin. (t).) = stimuleeren: prikkelen.
= stimulus: prikkel.
Sti'muttO,
Stinfab0 ir0, $1. =-- stinkadores, slechte
sigaren. Stint i bort, nt. = stinkbok. ftinlen,
ft. (t.), (ich ftinfe; ftanf; ftiinfe; (tints! geftun,
ten) = stinken; ttigenfob ftinft = eigen lof
stinkt; ftinfenb jaut, ftinflaul stinkend lui.
= stinkend.
:tier, f. =--- stiniqneus, -dier.
Stiallnafe,
— = spiering.
stint, nt.
StiPenbiat', in. —en, —en = iem. die een
beurs geniet. Stipen ibiunt, f.
beers (voor studeerenden).
plek, plaats; auf bier
—n
[StiVille,
Stipp(e) = op 't oogenblik.]
= stippen, soppen, indoopen.
ftiP'Pen, fcWio.
kort bezoek.
StiPPAtifite, iv.
Stipulation', iv. —, —en = stipulatie : bepaling, vaststelling. ftiPutie'ren, fcin. (h.) =
stipuleeren : vaststellen , bepalen.
nen =voorhoofd; eh fteht ihnt
Stirrn[e-1,
't staat op zijr1 vooran her S. gef*ieben
hoofd geschreven; einem bie bieten = iem.
't hoofd bieden; er ljatte bie S. mir bat Au
fagen = hij had de onbeschaamdheid, mij
voor:ban1), 1., =ban, j.
Stirn'llaber,
hoofdliader; -band; -been.
tirn'binbe, in. = voorhoofdsband, -verband,
hoofdband, diadeem. Ztirn i tilatt, f. hoofdband (van de paarden), kopriem.
in.
rimpel, plooi in 't voorhoofd.
f.; =lode, to.; =tuttUet,
= voorhoofdslihaar; -lok (of: kuif);
-spier; -zenuw.
Ztirn'riemen, in. = hoofdband, kopriem; gebedriem (van de Joden). Ztirn irttmetn, =---fronsen van 't voorhoofd. Ztirtt'ruit3ter, in. =
voorhoofdsrimpelaar. Stint'turk f. = omslag
om 't voorhoofd.
St.
= stili novi = neuen StiB.
— = stoa: zuilenhal; de philozoZto'a,
phische school van de Stoicijnen.
itO'beit, Wm (h.) = stoven.
= brak; [stoffer].
nt.
stofregen, fijn sneeuw• ibern, fcW. (h.)
fta
jagen, stuiven; does opdwarrelen, opjagen;

(van jachthonden en fig. ook van menschen)
speuren, snuffelen; eh fti3bert = 't stofregent,
er valt een 'line jachtsneeuw. Sthiberitietter,
f. = regenachtig weer, sneeuwweer, sneeuwjacht.
Storfreifen, 1.
pook. ffo i rben, zie itodierit.
— = poker, porder, tandenSto'r4eir,
stoker, schrapper, krabher. fto'rbern,
(b.) = porren, pooken; hie aiitjne, ed. in ben
aiihrten ft. = de tanden stoken.
Stott m. —(e)h, Gtode = stok, knuppel, reis-,
wandelstok; rottin g , biljardkeu; stain van
een bloem (in een pot), wijnstok, boomstomp,
blok; verdieping; armbus; bijenkorf; bergmassa;
vignet; elnen in ben Stod tegen = iem. in
't blok sluiten; zie ook
Stocranteife, hi. = zwerfrnier. Stoctanifet,
in.
kraagmerel. ftotrtilittb = stekeblind.
echte Bohemer. Stott
tott'biinnte, tit.
= degenstok, stekdegen. jtorr.:
bepien,
bumn = oliedom, indom. ftLurbuntel =
indroog.
stikdonker. fttutbiirr
(fitueleln, ittin. (h.) (noordd.), zie ftodjetti.]
ftoelen, fc0in. (b.) met stokken steunen
(den wijnstok bijv.); stokken, blijven steken,
niet verder kunnen, staan blijven, stilstaan;
(door 't vocht) bederven, beschimmelen;
blijven steken.
St. geraten, fontmen
echte Engelschman.
Stodi enntrinber,
Stottfaute, in. = bederf in den wijnstok.
----=
ftocrfinfter = stikdonker. Stoct'fifrI),
= vochtstokvisch ; zot, sukkel. Stodifteci,
in.
=
geweerstok,
geweer
vlek. atod'itinte,
c
= echte, ware
als stok. Stiod'fran3ofe,
Franschman, door-en-door Franschman. NW:
fremb = wildvreemd. Stoctliavi4,
gevangenis, kot.
ftoe'fig door 't vocht bedorven, beschimmeld;
stokkerig, stijf; koppig. ftoclifr4 stijfhoofdig, koppig.
Stoctlobber, tn. = beursspeculant.
Storriube, ut. = echte, ware jood, dour-en= stoklantaarn.
door jood. Ztocrtaterne,
Zttidlcur4ter, in. = kandelaar op hoogen
= stokmeester, -bevoet. Stottnteiftcr,
-waarder, cipier. Stort'Pfeitc,
bekfluit.
ZtocrPriigel, $t. = stokslaag, ransel. ZAcier.:
f. = wortelscheut.
StorN, $f. = fondsen, staatspapieren.
=stok-paraplu. Stocrfiffitto,
Stocrittirtit,
tn. = stokslag. Stoctirimutifen, to. = verkoudheid in 't hoofd. Stolrfaiuber, nt. =
standaard voor stokken e. d. ftudiftill
doodstil. itoctitaut, = stokdoof.
Stuclung, iv. —, —en = stilstand (van 't bleed,
van de vochten, van den handel); afbreking
(van de correspondentie); blijven steken,
pauze (in 't spreken). Ztodltiole, in. = stokviolier. Stuctiluerf, f. = verdieping. Stott':
Jujube, in. = windas.
stof f, to. --e = (de) stof (grondstof,
substantie, materie, weefsel, onderwerp);
(stud.) haft bu nod) St. = heb je nog wat in
je glas ?
toff Aunt tbicijen, Aunt Sclireitien =
stof tot lachen, em to schrijven.
= Stoffel, stoffel. sukkel.
Stoffet,
ftuffen = stollen, van stof. ftuffitytitiol,
= stoffelijk. Stuffilebre, = leer van
de stof, scheikunde. ftofflo t- 4 = onstoffelijk;
zinloos, leeg, onbeduidend.
berivaubtfc4oift, to.; :tuec0=
Ztoff
stofilnaam; -verwantschap; -wisfel, nt.
soling.
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fcbin. (0.) = steunen, kreunen, zuchten.
Stolei4'n1n4„ zie
Stolfer,
= stoicijn: aanhanger van Zeno, onverstoorbaar mensch. itolfrO = stolcijnsch.
Stoi3Wintue4, m. = stoIcisme; leer van
de stolcij nen , on verstoorbaarheid , koude
strengheid van zeden.
SOU, Stole, — .. en stole, stool
(priesterkleed, over de schouders tot op de
voeten afhangend band). Stoti nebiityren, 431.=
geestelijkheidsinkomsten, emolumenten.
—n = langwerpig brood,
Stale, in.
kerstbrood.
Stollen,
= horizontale mijngang,
',
mijngalerij; deel van een strofe (bij de
Meistersinger); stijl, onderstel, pout (van
tafel, bed e. d.); oak: totte. Stollenarbei:
ter, m. = mijnweiler.
Ztotlentiiider, nt. = brood- en koekbakker.
Stotitenbliclif e, m. = boterhamtrommel.
= mijnI1Stortenil4aner, in.; :friiiar4t,
werker; -schacht.
Stollettiti (Igen, m. =wagen om zware steenblokken to vervoeren. Stotlentuaffer, f. =
mijnwater. ftateutticife = als mijngalerij
liggend.
jtot'perio = hakkelig, hakkelend; struikelend, strompelend; hobbelig. ftot'pern,
struikelen (eig. en fig,), strompelen;
(ti.)
hakkelen, stotteren.
ftoi3= trotsch, fier, hoogmoedig; stout, prachtig. trotsch, grootsch. stot 3 , in. = trots,
fierheid, hoogmoed, hooghartigheid. ftrit3ie':
ten, fcbin. (f.) = prijken, pronken, trotsch
[loopen.
4,tiiP ifet (oberb.), zie
ftopifen, jcbio. (ti.) = stoppen (eine $feife, ein
,Vud), einem ben Ounb, eau. in ben Raub, in
ein Slteib); Genf e f. =
bie afAe,
ganzen volproppen, vetmesten, pillen; bie
stopt; bie Menge ftopfte
C'Peife ftOft
verdrong rich; gilt)* butt = propvol, stamp— = stopper.
vol. StoPler, m.
stopilStoPflgarn, I.; :Ijaar, f.; =01)13, f.
garen; -hear (of: vulhaar); -hout.
:nOet, h). =
stoPrIltaPiien, nt.; :inittet,
stopillap (of: -doek): -middel; -naald.
pil (em ganzen to mesten).
eitatettubet,
ftopp! = stop! ho!
Stop pet, in. —n stoppel (van halmen,
van veeren, -van baardhaar e. d.). Stopitiet:
Lunt, nt. = stoppelbaard. Stop'peoct ri), 1.
rieten dak.
= stoppelliveld,
atorpecifetb, f.; :nan4,
-gans.
lappendekenvers, cento.
atoOlnigeblitt, f.
totYpelarae4, f. = gras tusschen de stoppels.
ftop ipettt, feti.). (0.) = (op een stoppelveld)
bijeenzoeken, lezen, rapen. Stopipelber4,
lappendekenvers. Stolypetiveibe, in. =
itt.
j. = samenlezing,
naweide.
verzarnelwerk, compilatie.
ftop'pett, ft*o. (b.) = (een schip, een machine)
stoppen, tegenhouden, stil doen staan.
= gezwinde lent.
—,
Stoppline,
= verzamelaar, nalezer,
Stotopler, nt.
compilator.
— = (norbb.) stop, kurk;
Stiiii.vfei, in.
klein kereitje, onclerkruipertje, prop. Nip':
kurken, dieht waken.
fcin, jcbm. (b.)
I. Star, in. —(e)?, —e = steer.
II. Ztiir, werk in 't huts van een
particolier. karwei; deel van een Plot; auf
b t, r
arbeiton = up karwei werken.

storax (een soort gomhars,
—
stoirag,
balsem).
StOtcbe [outell: —en, --en] =
Storcii, nt. ooievaar.
Ztorciribeine, :mit, :frOnaliet, en. =
ooievaarsilbeenen, -nest; -belt (wok in de bet.
van: teekenaap; een plantenfamilie : geranium; kraanbek).
= store, jalouzie.
Store, in. --b,
ftii'ren, jcbiu. (tj.) = storen, verstoren, hinderers; [snuffelen, zoeken; venten, op karwei
werken]; gertiirt = in de war; niet good bij
= rustverstoorder,
't hoofd. Stij'rentrieb,
spelbreker.
stoorder,
m.
rustverstoorder.
to. —, —en =
— = venter,
verstoring. ratiir i ger,
marskramer, marktschreeuwerj.
ftornieren, ftio. (tj.) = fouten herstellen (in
den handel).
—=
Storr, in. —en, —en; Stor tren, tn.
(boom)stomp.
= koppig, stijfhoofdig. Stiirfrigreit,
— = koppigheid, stijfhoofdigheid. ftkirfrifrk
zie

= steurkuit, kaviaar.
ethyl:0qm,
—, —en = storing, verstoring,
Steerung,
stoornis.
Sti3f3e = stoot, schok, ruk,
Stok in.
duw; Vfften„of3) stapel, hoop; steek
(met degen, dolk); aan-, uitval; onderstuk,
belegstuk, stootkant ; bout (van kalf of schaap);
feinem .erten einen a. gebeit = tot iets (onaangenaams) besluiten; bob
bab giebt ibnt einen
S. = dat geeft hem een leelijken duw,
knauw; einem ben feVen S. geben =iem. den
genadestoot geven; einen S. tub ,t)orn tun =
=-op den horen blazon. Stofrbegen,
—=
stootdegen, floret. Sticiiigt, en.
stamper (in een vijzel bijv.).
ito'f,,en, ft. (t.) (bu jtbkept, er ftbf3t; ftief3;
ftief3e, fto(3e! gefttAelt) = stooten, duwen,
schokken, botsen, stuiten, grenzen, [schuiy en]; einen fiber ben .auf en f. = overhoop
stooten, steken; eine Stuget in?, 2ocb f.
(biljard) een bal maken, (in den zak) stoppen ;
einen aub bent ,Nuie f. = iem. uit 't huffs
jagen; einen inP Menb = in 't verderf, in
't ongeluk storten; einen bet ben Rol)f f. =
voor 't hoofd stooten; einen mit bet Wafe auf
= met zijn news op iets duwen;
ettu.
(peper, kaneel) stampen, stooten;
in bie Zrompete f. = op den horen, op de
trompet blazon, de trumpet steken; an einen
afttf3 f. grenzen; (f.) auf einen f. = iem.
(toevallig) aantreffen; au einem f. = zich bij
iem. voegen, zich met tem. vereenigen; ba.?,
Scbiff itief3 nom £tanbe = stiet, ging van wal;
an?,' 2anb = landen; auf Scbioierigfeiten f.=
op moeilijkheden stuiten; fin) f. zich
stooten, elkander stooten; ficb an etin. f. =
zich aan lets stooten (eig. en fig.); bie Cady
fti3f3t fist noM an einet Meinigfeit = hangt nog
van een kleinigheid af.
Stii i iier, in. stooter, stamper; stootende valk, havik, afgerichte valk. Stu-Wert:1e,
in. = stampaarde. Stofi'fatte, nt. = boomvalk. Zt n 010, f. = schietgebed; smartkreet.
= stootig, stooterig, stootsch; kribbig.
Ztokfeuf3er, in. = diepe zucht, verzuchting.
StokIlniget, :loaffe, = stootilvogel
(of: roofvogel); -wapen.
bij of met sehokken, met stooftoktveife
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ten, met horten en stooten. 2tofrItilttb, in. =
rukwind.
Ztot i terer, In. = stotteraar, hakkelaar,
stamelaar. ftottertt, fMn. (0.) = stotteren,
hakkelen, stamelen.
—=
[Z-to1, m.
—e; Ztati3en, In.
boomstomp, bout (van een dier).]
(fcf)ivei3.) steil.]
[ftot'3-ia
= stoof(je).]
[S- totrayen, 1.
jtolien, zie ftoben.
[Weld = strak, recht, stijf, rechtop, kras];
ft. nub ftramm = flink en kloek. ftrattlitt =
naar 't voorschrift, geregeld; spoedig. ftratf =
onmiddellijk, dadelijk, regelrecht.
ZtrarattbroOuttq, tn. = bedreiging van straf.
Ztraranftatt, = huis van correctie,
tuchthuis, strafkolonie. Straratttraa, nt. =
eisch. Strararbeit, = strafwerk. Strati:
arreft, m. = arrest. ftrafbar = strafbaar.
Strarbarfeit, in. — =strafbaarheid. Ztrar:
strafbepaling. Zrar:
beftimmung,
boetetrommel.
bildpfe,
Stra'fe, in. —, —n = straf, bestraffing,
boete; eine S. berbangen, erfeiben= een straf
opleggen, ondergaan; berboten op
straffe verboden; einen in S. nefmten = iem.
beboeten; in S. fommen = een boete
= straffen, beoploopen. ftralett, fcbtu.
straffen, kastijden, beboeten; um Oefb
beboeten; am S3eben 1. = met den dood str.;
am 2,eibe = aan den lijve, lichamelijk str.;
mit Wefangtti j. = gevangenisstraf opleggen;
einen tqlgen f. iem. logenstraffen. itraicto =
straffend, wrekend.
= straffende engel. S-traft:
Strateltacf,
erfettittnW, (veroordeelend) vonnis,
veroordeeling. Strut' ertak m., :erfaffung,
to. = kwijtschelding van straf.
ftraff straf, strak, sterk gespannen; tict
afeib fiegt 1. an = is nauwsluitend; f. unb
ftramtn = flink rechtop en kloek van gestalte.
Ztraffalf, nt. = straf bare zaak. ftrartallia =
strafbaar, strafschuldig, misdadig; f. inerben
gestraft warden., een boete oploopen. Straf'
fithigfeit, in. straf baarheid, misdadigheid.
[ftraffett, 1.*n. (0.) straf maken, straf aantrekken, sterk spannen]. Straffilieit,
straf heid, strakheid, spanning, stijfheid; gestrengheid.
vrij van straf, ongestraft, strafftraffrei
feloos. Strafgebot, f. strafdreigend bevel
of gebod. Ztrarnetb, 1. = boete. Strafne:
ric0t, 1. = strafgericht, vonnis, oordeel.
ZtrafgericWorbitung in. wetboek van
strafvordering. atrarnefetb 1. = strafwet.
StrargefeigittrO, 1. wetboek van strafrecht.
= macht om te straffen.
Straractuatt,
Ztrarfautitter, lu. = strafkamer. Strar:
= boetekas. Strafrobeg, nt. :---faffe,
wetboek van strafrecht. Ztraffotonie,
-,--strafkolonie.
strafbaar; laakbaar; erg, verftriirtic4
schrikkelijk (f. felt); [bestraffend] Strartirk:
= strafbaarheid; laakbaarheid.
f eit, tn.
—e = strafgevangene,
Strarting, nt.
tot tuchthuisstraf veroordeelde.
straffeloos, ongestraft; f. au,',gefien
ftrarto
er ongestraft afkomen. Ztrartofillfeit,
= straffeloosheid. Ztrafetak j. = mate
van straf, straf.
:Iiroyfi,
=-Ztraflutittet, 1.; :prebigt,
strafmiddel; -preek; -proses.

itraptuieren.

Ztrar1ro3efOrbuttna,

= wetboek van
crimineele rechtspleging. Ztrafireitt, 1. =
strafrecht. ftrarredittiit = strafrechtelijk.
Strafirebe, to.; nt.; :urteil, 1. =
strafilrede (of: -preek); -rechter; -vonnis.
Srartierfet3utta, = gedwongen verplaatsing (als straf). Ztrarbollftrecfuttg, :bolt:
31ctittitg, to. = voltrekking van straf. ftrar:
lviirbig = strafwaardig, misdadig.
Strait, --(e)?,, —en = straal (licht-, water-,
bliksemstr., str. in den hoef van 't paard);
[(fcWnei3.) kristal, erts]. Strafit'aber, tn. =
= stralen (in
straalader. ftrafilen, fc01-n.
alle bet.).
kammen; einen nut ber
WM-ig en, fcWv.
eecfief
= iem. doorhalen, geducht de
waarheid zeggen.
straalbrekend.
ftra4itettbredicitb
Strafrfettil brer4ung,
:bihtbef, 1. (od.
=bilfritef, nt.) = straalilbreking; -bundel.
ftratrtenti = stralend.
ntig
tefar
tt
= stralenstraalvormig. Strairfettfrorna
it ct);
krans. Z-traWtenmeer, 1. = zee van licht,
van stralen. atratileittiere, 3f. = straaldieren.
kristal=
[Strairter, in.
zoeker]. ftrafriiitt = straalachtig. ftrafilig
straalvormig.
Strithlte, to. ---n = streng, streen (vlas,
garen), vlecht (haar); eine S. Trait = een
bosje (koper)draad.
minnelijke schikking
Strat3te'rung, tn. (bij de ontbinding van een handelsassociatie).
—e = stramien.
Stramin', nt.
ftramm= straf, strak, flink, krachtig; ftramme
,aftung = flinke, kloeke houding; f. arbeiten =
straf, ingespannen, hard werken. Stratum':
belt, to. = flinkheid, kloekheid.
ftram'petit, fcfn-u. (fj.) = trappelen, stampvoeten; fic0 bfo13 1.
zich bloot woolen.
--e = strand, kust.
Straub, in.
Strattb'ilbatterie, to.; :batter, in.; :bebiettter,
strandlibatterij, -bewoner; -opzichter.
at.
ftran'beit, mu. (f.) = stranden.
Stranblfifit, nt.; =flereditiofeit, iv.; :out,
= strandlivisch; -recht; -goed.
tranb' fierr, tn.; = fiinfer, m. = strandll beer;
-looper (nl. persoon, watersnip en riethoen).
Ztraittilorbituita, to .; :Tauber, :redit,
1. = strandllreglement, -roover (of: -lief,
-jutter); -recht.
atraitibung, to. —, —en = stranding.
Stranti'litioact, 111.; :boat, m.; :Iliadic, to. =
strand!' vogel; -voogd ; -wacht (of: kustwacht).
koord, touw,
Ztrang, in. --(e), Strange
gareel, strong (teugel en garenstreng), strop;
feinen S. 3iefien zijn plicht doen; fie e,iefien
ode ben gfeictien (od. an betnfethen) S. = ze
trekken een lijn, ze zijn 't met elkaar eens:
alto Strange an3iefjen = alle krachten inspannen; menu rate Strange reifert = in 't ergste
geval; fiber bie Strange f)atten ed. ittfagen =
al te dartel zijn, uit 't gareel loopen, uit den
band springen; 6utrt S. nerurteifen = tot den
strop veroordeelen. ftrait'neit, fcbtu. (0.) =
(paarden) inspannen, aanspannen.
trangutation', to. - = strangulatie: verworging. ftraitattlie'rett, jcOm. (f).) = stranguleeren: verworgen.
= vermoeienis, groote
Stralia'Ac, to. --,
afinspanning. ftraPa3ie'ren, fd)rn. (fj.)
beuten , afmatten; (ern flicib) bederven.
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= Strasburg (stad in WestZtravb'burg,
pruisen).
stras (valsche
Strafi, tn. -- n. Z-trafie,
diamant).
ftrafmuf, ftrafiatv = straatuit, straatin.
= Straatsburg (stad in de
CtraOurq,
— = StraatsElzas). StraOurger, nt.
burger. ftrafrburnitri) = Straatsburgsch.
Ztralle, to. —, straat: weg, straatweg,
zeeengte; auf ber S. = op straat; auf offener
a = op de openbare str.; einen auf bie S.
jeten = iem. op straat zetten; er tiegt tanner
auf bet S. = hij slingert altijd langs de straat.
ZtrcOntantage, tn. = aanleg van straten
en wegen. Strajgnartniter, nt. = straatwerker, wegwerker. Ztrajonauffeber, m. =
opzichter van de openbare wegen. Strajgn:
toezicht op de wegen. Ccrptra',.
auffic0t,
-ftentltipt, to. = tram(weg). Stra'fienbau,
nt. = aanleg van straten en wegen.
Ztraif-enlibeteuttlrung, W.; :.tube, ut. =
straatll verlichting ; -jongen.
Ztrai fgnbautnt, = (eigenlijke) straat of
weg, nl. 't gedeelte voor voer- en rijtuigen
bestemd.
:junge,
=febrer, in. =
Stra'-ftenlIbleti,
straatilroover; -jongen; -veger.
ZtrajgnIlfot, :thter, In.; :faterue, =
straatlislijk; -hond (ooh: -looper, -meid);
-lantaarn.
:rautier,
Ztraif;eitil letafter, f.;
in.; :riiutierei, tu. = straatlIsteenen (ol: plaveisel); -roof; -roover; -rooverij.
ftrajmtriintnrifd) = van straatroovers, als
een straatroover, straatroovers... tra'fgn:
= beschermingsrecht op de wegen.
rott,
atralmillreininung, iv.; 4Perrung,
= straatilreiniging,
:trampler, in.;
-versperring; -slijper; -deur.
= tol. Ctrajlemiige, $1.=
Ztra'fien3olf,
rijen van straten.
Ztratageuv, zie Strategem. Strate'ne, tn.
—0, —0 = strateeg: veldheer, krijgskundige.
Ztrategene,• — = stratageem: krijgslist.
Ztratectie,• — = strategie: veldheerskunst, krijgskunst. Zitrate'giter, nt. =
strategicus: krijgskundige. ftrate'gifrb =
strategisch: krijgskundig.
—n = ruw oppervlak;
Ztrauln, Yu.
—=
Straulie, tn.; Striiublten, j.
sprits (een gebakje).
ftrau'ben, jcbtv. (b.) = (bie 4)aare, Dlabne,
al-Liget) opsteken, overeind doen staan, opzetten; bad jott einem jebe ,aar auf bem Slobfe
ere j. = dat moet iern. elk haartje to
berge doen rijzen; bct, ,aar ftrdubt ficb =
staat overeind, rijst to berge; firb = zich
verzetten, tegenspartelen, tegenstribbelen;
bie weber ftraubt ficb, bier 3u bejcbreiben =
pen weigert... Straulint, j. = tegensparteling, verzet. [ftrau'bin = stekelig, borstelig,
slecht gekamd; weerbarstig, tegenspartelend.]
Ztraucli, m. Straucber [u. Straucbe] =
struik, heester, struikgewas. ftrauit'artio =
struikachtig, heesterachtig. Ztraurbibteb,
= strutkroover.
ftrau'crietu, febto. (f.) = struikelen (eig. en fig.).
Ztraurb'bot,i, f. = struikhout, -gewas, kreupelhout. Straur4'bo4fen, nt. = wilde hop.
Ztraurblein, —(e),—=struikje. Sty a nay=
Wert j. = struikgewas, kreupelhout.
noel, :
en,
—e
1. 'train, nt.
en] = struisvogel, struis.

ftreicben.

stretufw = bouquet, ruiII. Ctrauk m.
ker; vederbos, pluim, kuif; struik; strijd.
= bouquettenmaakster,
Straufrbinberin,
bloemenmeisje. Straufr1fjcit, f.
—=
ruikertje, bouquetje.
= struisllei;
f.; =feber,
-ve(d)er.
—, —n = 't klad.
StraAi3e,
—n = stut, schoor. Ztre'be=
Ztreitie, tn.
balfen, = steunbalk, stut, schoor. Ztre'be:
banb, f . = kruisband. Strellebot3, f.=schoor,
stut. Ztre'befraft, Yu. = span- of strekkracht.
Ztre'beutauer, = steunmuur, stee pen beer.
ftre'ben, fcbto. (b.) = streven, moeite doen
om vooruit to komen; hard werken, blokken
(voor 't examen). Stre'beOf eller, m. =
steenen beur, stut, schoor. Stre'ber, m. —4,
— = strever; iem. die steeds vooruit, hooger
wil; eerzuchtige. Strebertuut, T. = jacht
naar hooger plaats in de maatschappij, bent
van eerzuchtigen. ftreblant = ijverig, onverdroten werkzaam, volhardend, vooruit willend,
— = ijver,
eerzuchtig. Strebiftimi eit,
werkzaamheid, volharding, ambitie.
ftrect'bar = rekbaar, hamerbaar. Streifbar:
rekbaarheid; hamerbaarheid.
—
feit,
= strek-, spanbed.
Stretfbett,
Ztreci fe, tn. —U = (een werktuig) rekker,
strekker, spanner; eind(weegs); spoorlijn,
traject ; stuk,:uitgestrektheid (land); mijngang ;
tijdruimte, tijdperk; (jagersterm) plaats, waar
't gedoode wild bij elkaar wordt gelegd.
Strect'elfen, j. = rekijzer.
ftreclen, jcbtb. (b.) = strekken, rekken, uitstrekken; bie seine ftr. = de beenen uitsteken,
uitrekken; ate biere bon ficb ftr. = dood liggen, met de beenen in de lucht; einen 3u
obett ftr. = iem. neervellen, in 't zand doen
bijten; bie Uaffen ftr. = de wapens afgeven;
bats Oetuebr ftr. = 't geweer vellen; bie Ginger
in bie ben Ropf auf bent aenfter ftr. =
de vingers omhoog, 't hoofd uit 't venster
steken; (2eber, aerie, Wietatt, ein au fury&
Otieb) rekken; ficb ftr. = zich uitstrekken,
zich neervlijen; ftrecre bicb nacb ber Zecte =
zet de tering naar de nering; ber deg ftrectt
fidj = is heel Lang; tai bein 91013 fief ftr. =
rennen, hard loopen, draven; in geftrecrtent
2auf, 0(100 = in gestrekten galop.
ftreclenitnife = bij stukken, bij trajecten,
bij gedeelten, bier en daar.
Ztrecifer, m. = strekspier. Stred'aut,
f. = jonge visch in een vijver. Ztrectliautmer,
nt. = plethamer. Ztrechnueet, m. = strekspier. Ztretfluerf, 1. = pletterij.
Ztreicb, nt. = slag, houw, streek, poets; auf
ein en Str. = met een slag; einem einen Str.
fbieten=iem. een poets bakken; ri p jcbtimmer
od. fcbtecbter Str. = een leelijke streek, poets;
bumme Streicbe macben = domme streken uithalm C4,-treiirbe, tn. —n = pletwerktuig.
Ztreirb'eifeit, f. = strek-, rekijzer, pletijzer,
schaafmes.
jcbtu. (b.) = zachtjes strijken,
streelen, aaien.
ftreilten, ft. (b.) (icb ftreicbe; ftricb; ftricbe;
ftreicbe! geftricben) = strijken, slaan, strepen,
schrappen; einen mit gluten ftr. = iem. met
roeden slaan, geeselen, tuchtigen; (eine lBanb,
ben auf3 6oben) instrijken, verven; (einen
schrappen; (Outter auf ba4
$often) ftr.
utterbrot) smeren; (ein $flafter)
8rot, ein
klaar maken; (ei.t Wiejfer) aanzetten, wetten;
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2erc4en ftr. = leeuweriken strijken, met 't Streit%Wit, m. = kemphaan (eig. en fig.).
strijknet vangen; (1.) = (bard) ben Salt), Strettljactata, = twistzoeker, ruzieburc4 bad lanb) zwerven, trekken; (Mget, maker. Streitliainmer, nt. = strijdhamer.
iifc4e) trekken; bad Sc4iff fireic4t burc1 bie Strartjatawi, m. = twist, twistzaak, twistUetten) = beweegt zich, snijdt door, klieft de geding, proces. Streitlicunft,
= strijdgolven; [1-44 fir. = zich uit de voeten makes]. hengst; twistzoeker, ruziemaker.
=strijker (iem. die een ftreilig = (van personen) oneens, in strijd,
treiAer,
strijkinstrument bespeelt), verver, smeerder. strijdend, twistend; (van zaken) betwist, onuitgemaakt; einem etia. fir. mac4eit = iem.
Strait ' llfetter, 1.; :gars, 1. =strijklivuur; -net.
Streirly403, I. = strijkhout, -band, -stok, lets betwisten. Stra it-We%
— = twist,
strekel (om een maat af te strijken); (norbb.) dispuut, oneenigheid.
lucifer. Straciy4iity4eit, f. = lucifer. Streit' lifothett,
=
:triifte, V.;
strijdlIkolf (of -knots); -krachten; -lust.
treie4'403fcriaittet, tn. = lucifersdoos.
Streiririlleber, 1.; :little,
= strijkneer (of ftreitifititin = strijdlustig. Streiti marlit, in. =
-riem); -lijn.
strijdmacht. Streit'objeft, 1. = voorwerp,
=
StrelOntat f. = gestreken volle maat.
waarom de twist gaat. Streit 'Prebint,
strijd-, twistrede, controverse. Strett'Ottuft,
; :fteitt, ni.
1.; :rietnett,
strijkllnet; -riem; -steen (of oliesteen).
m. = twistpunt. Streitrofb f. = strijdros.
Streirly3eit, M. = trektijd (van de vogels).
= twistpunt, twistzaak;
Ztreit'faciy,
= betwiste
Streit, nt.
—e = strook, reep; stroop- twist, geschil. Streit'fatl,
= strijdschrift.
tocht, zwerftocht; streep. Streirtiattb, 1. = stetting. Streiffelyitt,
strijdzucht, twistzucht
kruisband. Streifblict, in. = vluchtige blik, Streit'fittitt,
schuine blik, oogopslag. Streile, in. —,
= ftreit'fiic4tig = strijdlustig, twistziek. Streit':
streep; strooptocht. Streileit, n/.
= wederleggende godgeleerd— = t4eotonie,
strook, reep, streep. ftreilen,
= dis(4.) = heid, controverse. Streiviibuttn,
even aanraken, rakelings voorbij of Tangs gaan ; puut, discussie, oefening in 't redetwisten.
aanzegging van
schrammen, schampen; schuiven, stroopen; Streit'bertiinbinittig,
(f.) = trekken, zwerven, marodeeren, stroo- een rechtsgeding, daging, litis denunciatio.
pen; fein 31-td fireifte mint = gleed tangs me Streit'llthaffe, in.; :tvagen, m. = strijd!lwapen; -wagen.
heen; er 4at bier Z4enta cur leic4t geftreift =
maar in 't voorbijgaan aangeroerd; ben Onben Stretit'3ett,
= Strelitzen (vroegere lijfftr. = langs den grond scheren; ba?, fireift wacht van den Czaar).
an?, Ungtaublitte = dat grenst can't ongeloof- [Stretttet,
= eindje, oogenblikje.]
lijke; (since Wing bonsfinger) trekken; (bie ftren'n(e) = streng (Witte, hinter, atic4ter,
2trmet in bie stroopen, schuiven; (bie Oebot, Urteit, (ranten, Oticf); scherp((tSeritcb,
Winbe bout Oaunte) stroopen, aftrekken, af- Gieftntaif, Witte); finny Salle = barre
halen; fic4 an einem Waget fir. = zich aan koude; bar, ruw (Atima); im ftrecgiten Sinter =
een spijker schrammen; neftreifte Matter = in 't hartje van den winter; ins ftrettgften
= Since be, Vorte = in den letterlijksten zin
gestreepte bladeren. Streliter,
zwerver, marodeur. Streiferei ' , in. —, —en = van 't woord; 1. genommen = strikt genomen.
— = strengheid, gestrengheid;
strooptocht, strooperij, rooftocht, zwerftocht. Strett'lle,
(van 't kliniaat) barheid, ruwheid; (van smack
ftreilig = gestreept, gegroefd.
Streiriagb, to., Innen, 1. = drijfjacht. of reuk) scherpte; nauwgezetheid. [ftreltigen,
iAin. (4.) = straf zetten, spannerd. ftrettg':
Streifforp, 1. = zwervende troep, bende.
Streirlicbt, 1. = schamplicht (op schilderijen). fiiiffig = zwaar vloeibaar, moeilijk te smelten.
ftrettg'atiintlig = strenggeloovig, rechtgeStreirPartei, in., zie etreiffor0. Streit':
= marodeur, zwervend ruiter. loovig, rechtzinnig, orthodox. Strenn'flaitz:
rater,
Stretritt, nt. = strooptocht te paard. binteit, iv. = strenggeloovigheid, rechtzin= schampschot. Streit': nigheid, orthodoxie.
Strituff,
a if
Streit, in. —, —eit = stroo, strooisel, strooWaite,
= patrouille. Streiritnuthe,
= leger, leger van een bos stroo.
schram, lichte wonde. Stretratto,
= zandkoker, peperbus.
Streuliiitifle,
strooptocht.
strooien, zaaien; ben
—e u.
= werkstaking; ftren'en, ficOW•
Streit, m.
=
$ferben
=
stroo
voor
de paarden spreiden;
Str. mac4en = staken. Streit'brerfier,
bie finte fireut = spreidt; einem Sanb in bie
onderkruiper (bij een staking). itrellett, fc4in.
Itt.gen 1. = iem. zand in de oogen strooien.
(4.) = staken. Straler, nt.
—; Streit':
stalvork. Streit'nolb, f. =
Streu'gabet,
= staker.
ntar9er,
—e = strijd, vooral: woor- goudpoeder.
Streit,
denstrijd, twist, ruzie; [strijd, gevecht met Streit' Antiber, f.; :taut), in. = strooillpoeder
de wapens]; Str. bet etemente; mit einem its ( o f -poeier); -zand.
u.
= strooisel, strooisuiStreite tiegen = met iem. overhoop liggen. Streitifet,
ker. Streulitta, in. — = 't spreiden (van
= strijdbijl. ftreit'flar
Streit'agt,
strijdbaar, strijdvaardig. Streirtutrfeit,
= den bagel uit geweren). atrett '3ucter, nt. =--strooisuiker.
strijdbaarheid, strijdvaardigheid,
ttrellen, ft. (fl.) (ic4 ftreite; ftrit; ftritte; ftreite! Shirk nt.
—e = streek (met penseel,
geftritten) twisten, redetwisten, strijden; lid) pen, strijkstok, van 't kompas), sews ook:
fir. = twisten, ruzie hebben; fig. strijden; (land)streek ; streep, haal; draad (richting van
bie ftreitenbe g irdje = de strijdende Kerk. Karen en weefseldraden); tocht, weg, (wind)— = strijder ; twister,
Streiler, m.
richting, (wind)streek ; [(als maat) lijn, streep];
kemphaan. Ztreitere, iv. —,
= twist, einen S. cuter etin. ntac4en = een streep onder
ruzie, gestrij, oneenigheid, geharrewar.
iets zetten, er een einde aan maker, bac,'
Streit'lltray, tn.; :flier,
= strijdlIvraag incott mit einen (ift stir sin)
burdi bie Wed);
(of twistvraag);
dat is een streep door mien rekening;
ming
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in einem S. = onafgebroken, aan een stuk
door; er bat ifjn auf bem S. hij heeft een
hekel ('t land) aan hem; nacb bent S., gegen
ben S. = met den draad, tegen den draad;
bad geOt (tit) nut gegen ben
= dat staat
mij tegen, stuit mij; sin S. Uelbetattb een
stuk; ein a Webhitimer = een vlucht, troep
patrijzen; 6ofb, Sither Oft ben S. = houdt
den toets; auf ben S. gehen = op de vangst
(van leeuweriken e. d.) uitgaan. Ztri'cOefrOen,
f.
— = streepje, haaltje. Striciypunft,
in. = kommapunt. StriOrenen, nt. = plaatselijke bui. Stricfrbogei,
trekvogel.
bij trekken, stuksgewijze, hier
ftricOuelfe
en daar, plaatselijk, troepsgewijze. Ztridy:
3eit,
= trektijd (van de vogels).
Ztrid, —e = strik, touw, koord,
strop; galgebrok, quit; einem Stride tegen =
iern. strikken spannen; leenn atfe Stride
reifien = in 't ergste of uiterste geval, als
alles tegenloopt.
Ztrirti llarbett,
= breillwerk,
:Deutef,
-zak.
ftriefen, fcWv. (0.) = breien. Striefer, in.
— = breier. Stridereli, iv. = breiwerk.
Striclertobn, = breiloon. Strittgant,
f. = breigaren. Strittfeiter, iv. = touw= maas, steek.
ladder. Stritrut cif*,
atristilmufter, 1.; :nabei, tn.; :na4t, to. =
breillpatroon; -naald ; -naad.
Strictireiter, m. = bereden politic.
In.; : ftunbe, in. = breijiont
(of: -schei); -les.
ftritft = strikt, nauwkeurig, stipt.
Ztricriti ert, f. = touwwerk. Ztritt3eng, =
breiwerk.
Ztrie'nei, in. — = roskam. ft-lc:Refit,
fdpv. (0.) = roskammen; schoonmaken, poetsen; doorhalen, er van langs geven.
Strie'ute,
--n = striem. itrieitnig =
gestriemd, vol striemen.
ftrie'iett, fc4iv. (0.) = wegkapen, gappen.
Ztrtle (spr.: straik) :C., zie Streit ze.
Ztriftnr',
—, --en = strictuur: abnormale
vernauwing.
,
Strip'p e, in.
n = (aan laarzen) strop,
trekker, lus; trekband, sous-pied; bindtouw.
zie itrettig.

— = woeste haarbos, warStro'bet,
bos. ftrtvb(e)fig = woest, verward.
Ztroti, 1. = stroo; feere. S. brefchen =
nutteloos, overbodig werk doen; bat ift nidit
bon S. = niet van stroo, nog zoo min niet;
et ift auf bent S. = op de flesch, aan lager
wal; grab tote S. = in den hoogsten grand
onbehouwen, brutaal.
Strarlarbeit, tn.; :Daub, 1.; :btume,
=
stroo ilwerk; -band; -bloem.
Strofrilbuub, f.; :butter, in.; :becfe,
:better, m. = stroollbos; -boter (of: winterboter); -matras ; -dekker.
rieten dak.
Stroirbar4,
ftrolyern = strooien, van stroo; laf, flauw,
onbeduidend.
:farbe, in. = stroo'lfakkel,
Stroirjariet,
-kleur.
ftrobjarbeu, ftroWfarbin = strookleurig.
StroVitetter, f.; =fleciner, nt.;
I. =
strooll vuur; -vlechter; -voer.
ftrotrgetb = stroogeel. StroirOattu, in. =
stroohalm; nac0 einem S. greifen = zich aan
een stroohalm vasthouden. Strartjut, ut. =
= strooien,
strooien hoed. Stroiy0fitte,
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rieten hut. Stroirjunfer, tn. = stroojonker,
= domkop,
kale jonker. -Strobl/4f,
stommeling. S-tro,fi lorb,
= strooien mand.
Stro11'tratt3, strooien krans; gevlochten rand van stroo. atroi) temer, f. = strooleger. Ztroblatte, in. = lat van een rieten
dak. Strotylefint, m. = mengsel van stroo
en leer, leemkalk. Sty° frittaga3in, 1. =
stroopakhuis. Stro irmanit, in. = strooman:
nl. vogelverschrikker; schijnpersoon, d. i.
iernand die voor den schijn op den voorgrond
geplaatst wordt, terwijl de eigenlijke persoon
achter de schermen blijft; al,hift mit bent S. =
whist met den blinde.
StroVIntatte, iv.; =miff, 01.;
f.
stroolimat; -nest; -papier.
Strotr3)feife, tn.; :fad, in.; :fitober, in. =
strool!pijp (of: schalmei, rieten fluit); -zak
(of: matras); -stapel.
Strolyieit, f. = strootouw, van stroo gevlochten touw. Strotyftubt, matten steel.
Zitrulytelfer, in. = strooien tafelmat. Strotp.
mein, stroowijn, vin de paille. Ztrofp
Wiepe, to., Strointuifet5, in. = stroowisch;
o, a. een teeken, dat er op iets beslag is gelegd. Strotriuittue, :taittver, = onbestorven weduwe, onb. weduwnaar. trap
tuutft,= strooien draagkussen.
strotc0, —e = landlooper, schooier,
vagebond. ftrotAcit, fc0in. (h.) = zwerven,
schooien.
Strout, in. —(e),, Strome = stroom, vloed;
iniber od. gegen ben S., mit bent S. fdiivint,
men = tegen den stroom oproeien, met den
str. meeroeien; chi S. bon torten = een
stroom, een vloed van woorden. ftroutab':
Oviirt0 = stroomaf(waarts). Stront'anfer,
iii. = stroomanker. Zr:trottrautuapter, in.=
oeverbewoner. ftrumnur(1yaro) = stroomop(waarts). trom'il eft, 1. = stroombed,
-bedding.
fcbin. (h. f.) = stroomen (eig. en
fig.), vloeien, (van den regen) in stroomen
neervallen; (poet.) uitstroo men, voortbewegen.
Strontienne, iv. = stroomvernauwing, -engte.
— = landlooper.
Strivuter,
= stroomj4eStront'llgebiet, 1.; :forte,
bied; -kaart.
Striintling, in.
—e = een kleine
haring (uit de Oostzee). Strotn'fdpteile,
=
stroomversnelling; stroomsnelheid. Strie:
utung, —, --en = strooming. itront':
Waft! = in, bij stroomen. Strom'ivenber,
nt. = stroomkeering, krib.
Stroutian',
= strontiaan. citron':
= strontium.
1.
—, --it = strofe, koeplet. ftro':
-aft WOO,
Vbifri) = strofisch, uit strofen bestaande.
Stropp, in. f. = (zeew.) strop,
lus met een touw; [strik, touw, lummel,
bengel, kwajongen, strop].
stroffe, iv. —,
= trap, portaal (in mijngalerijen).
ftrof3en, fdiiv. (h.) = overvloed hebben, vol
zijn, zwellen; pronken, prijken, zich opblazen;
bie Stinber fir. bon COefunbheit = de gezondheid ligt er boven op; ftr. bon ,^)ochinitt
zich niet weten to bergen van trots; ber
3eittef ftrotit boo Oefb staat stijf of strak
van 't geld.
ftrubi b(e)tig, zie itrobctig.
draaikolk, kolk, maul—
Stru'ut, tn.
stroom, int S. ber Oefchiifte
in de drukte
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van de zaken; bet S. ber eriiniigungen =
de maalstroom van vermaken.
(f).) = draaien, wervelen, dwarlen, bruisen,
woelen, druk zijn, verward handelen.
Strutturi , tn. —, —en = structuur, bouw,
samenstel.
Striiinl)fe = kous; fid)
Ztruutpf, m.
auf bie Striimlife macOen = op weg gaan, er
van door gaan, zich nit de voeten maken.
Ziruntlellttith, f.; :ftider, nt.; :gam, f.
k.ousejl band ; -stopper ; -garen (of: breigaren).
= boos, broek met voeZtrutitietiofe,
ten. Strtn0fluarett, 43f. = kousewaren.
kousezaak.
StruntOrivarent)aribef, in.
ZtramPfluirter, m. = kousefabrikant.
Strunt4+rtuirterftuf0, m. = breimachine.
atrunf, nt. —(e)t, Striinfe = stronk, [stomp].
---n = sloes.
Strunje, Strun'3e,
ftruPOle'rett, fcf)tn. (f).) = lam werken.
ftrup'pla = slordig, stoppelig, borstelig, verward, verwilderd.
Ztrutulvelpeter, nt. = Piet de Smeerpoes.
Ctrticfntitti, f. —(e)?,= strychnine. Stirtirtjuitf::
= strychninezuur.
fiittre,
—
--n; StutYben, ut.
Ztublie,
boomstomp (nog in den grand).
= kamertje; [maat van
Ztiitrefjeit, f.
—n = kamer, vertrek.
4 liter]. Sta r tle,
= chef van de menage,
Stur bettattefter,
menagemeester.
4turfrim
:.tioOner,
Ztiti tienllarreft,
m. = kamellarrest; -boender; -genoot.
Ztullettbette, to. = tapijt, vloerkleed; plafond,
= planken vloer,
zoldering. Ztu'bettbiefe,
deel.
= kamerliZtuf flettlIffieqe,
znetebriter,
vlieg; -geleerde.
Ztuf beithei3er, nt. = stoker (die voor de
verwarming van de kamers zorgt). Z-tuliett=
in. = die altijd thuis zit, huismusch.
atui tictillanterab, tn.; =tuft, huisilkameraad (of: kamergenoot); -lucht (of:
kamerlucht).
Ztu'beitittiibrben, f. = dienstmeisje.
nt.; :Idl y, Iv.
Stuibenlimater, m.,
huisjIschilder; -zitter; -klok.
= stuiver.
Ztieber, m.
—e = stukadoor.
Ztuccatette, m.
—, —en; Stud, in.
=
Ztuccatue,
stuck, pleistergips, stuukwerk.
f. —e = stuk (als deel van een
geheel, afdeeling van een geschrift, als geheel, als maat, als exemplaar, voortbrengsel
van nijverheid of kunst, geschut, bedrijf); er
ift ein S. ben einem Oeiftficben = hij is zoo
iets van een geestelijke; er begfeitete inic0 ein
ante, -S. = een good eind; brei Zia) =
3 stuks vee; 3Ivei Outben bad= per stuk;
ein Stiicter fel* = een stuk of zes; ein S.
rein = een stuk (vat) wijn; in biefeat
=
in flit opzicht, op dit punt; in alien 5tiiden =
in able opzichten; ant freien Stiicren nit
vrijen wil, nit eigen beweging; cjtoe Stitcre
auf einen Oaften = veel met lem. ophebben;
nac0 bem S. arbeiten = op stuk werken; in
einem S. = aan een stuk door.
= stuukwerk.
Ztudiarbeit,
= stukwerk.
Ztild'arbeit,
= stukadoor.
Ztuttarbeiter,
Ztiittarbeiter, tn. = stukwerker.
Z filet' 11 eft, f.; zbutircr, tn. geschut bed, ling;
-boor.
stukje, eindje: poets,
Stiltferiett,
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streek; ein fcbtuer0, S. V.frbeit = een lastig
werkje. fcbin. (0.) = brokkelen;
lappen, flikken, oplappen, samenflansen.
in stukken deelen; lapfcf)in. (.0.)
pen, verstellen.
schokken, hotsen.
ftuci tern, fcbtn.
atiittfafi, f. = stukvat, stuk. Stiicrolefgrei,
= geschutgieterij.
f. = brons
om kanonnen to gieten.
q3f.
stukgoederen. Stiicrtiof, nt. = artilleriepark.
= kardoes. Ztiittpforte,
Sitiirtinatronc,
geschutpoort, -gat. Stiittlnobe,
tn.
probeeren van 't geschut. Ztiirt'berfauf,
m. = verkoop in 't klein. StiitfberyicintW,
1. = specificatie, lijst van de enkele stukken.
stuksgewijze, stuk voor stuk,
afzonderlijk. Stiittiverf, f. = stukwerk.
Stiichuinfeintat 1. = instrument om 't geschut to richten. StiictrIviffOr, = (geschut)wisscher.
[Stub, --, —en = (fc.Oweis.) stut, paal].
Ztubent', nt. --en, —en = student; S. ber
Otebi6itt, ber Ned* = student in de medicijnen, in de rechten. Stubeiftenfutter,f.,----studentenhaver. ituben'tettipaft = studentachtig. Stubetetentniitle, tn. = studentenpet,
-muts. Stuben'tettfrijaft, m. = studenten;
't studentzijn.
=
Sittben'ten3lerblittnutg, tn.; :Werter,
studenten II vereeniging ; -wijk.
bie,
In.
—,
—n
=
studio;
oefenstuk.
Stni
Stu'bienbirettor, m. = directeur (die de
loop van
studien leidt). Zttebierincung, rn.
de studien. Ctuiblettfopf, nt. studiekop.
Stit'biettrat, nt. = raad van onderwijs, lid
van dien raad.
Stn'tvien1l3eirkitung, In.; :3eit, Iv. = studiell(teekening); -tijd.
finbie'rett, TcO1). (0.) = studeeren; bestudeeren;
nebi3in, Zjura ft. = in de meclicijnen, in de
rechten studeeren, [auf etiv. ft. = op bets
studeeren, over iets nadenken]; ftubierte
SbracOe = bestudeerde, gemaakte manier
van spreken; ein Stubierter een gestudeerde,
een geletterde. Stubier'jtutie, ,3intnter,
1. = studeerkamer.
= Gruber S.) studioI. Ztu'bio,
zus, student.
= atelier, studio.
II. Stu'bio, f.
studio.
bien
Stitibiunt, f.
Ztit'fc, —, trede, trap; graad,
sport ; (uitgehouwen) stuk (steen of erts),
teeken (in de rots gehouwen); auf bet fiticOften
bat Nufitn,?., = op den hoogsten trap van
roem. ftal-ett, fcrnv. (1).) = trappen maken,
uithouwen; schokken, rangschikken. Ztuifen-,
Dalin, = spoorweg met voortrollende
perrons. trappenspoor. Stuitentweite, Iv. =
breedte van de treden. Stujener3, 1. = erts
in stukken, zuiver erts. Ztitifettfoige, tn. ,----opeenvolging van treden, reeks treden; geregelde volgorde, trapsgewijze opklimming,
opeenvolging. ftu s ferif6rmiq = treevormig,
geregelde
trapvormig. Stuienytua, nt.
voortgang van trap tot trap, trapsgewijze
opklimming. Zfiffeniatir, = trapjaar,
klimmend jaar (elk zevende jaar). Z03:frit=
treu3, f. = trapkruis. Ztu i fenteiter, to. =
geregelde opklimming, trapsgewijze opeenvolging, schaal. Stulcupfatm, trappsalm. ftujenkucife = trapsgewijze, bij
trappen, bij graden.
= stool; vetel, troon;
Stain, in.
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leerstoel; nachtstoel, stoelgang; getouw;
3tnifcben 3tnei Stiibte fetien = er kaal
afkomen, in geen van twee richtingen slagen;
einem ben S. nor bie Ur feten = iem. gedaan
geven; op slag uit zijn betrekking gaan;
= achtbare meester (van de
1ei fter bont
loge).
stoellileuning;
f.
Ztubt'llartn,
-poot.
Stit4rfterfiter, nt. = stoelmatter. ZtItOrgaltg,
rn = stoelgang. StittWaeririt, f. = geheime
rechtbank.tittglierr, = rechter. StuOr,
teime, tn. = rugleuning van den stoel.
Ztttlit'Potfter, f. = stoelkussen, Stttftrricii:
ter, nt. = prezident van een rechtbank.
stoellislede,
StittjiltAtittett, m., ;fit
-zitting.
hardlijvigheid,
conStut*OerimIttutg, tn.
stipatie.
Stuffateuri 2c., zie stuccateur 2C.
—n = (norbb.) boterham].
[Stnt i te,
StUiln, to. —, —n = kap (van een laars),
omslag, opslag (van handschoen, mouw).
ftiitipett, fcbln. (b.) omkeeren, omzetten;
(ben ,ut auf ben Slop j. = opzetten. stut'z
p(en)jtiefet,nt..-_---kaplaars.Stiitpliantfc0,
= handschoen met kap, met omslag.
ftumm=stom,zwijgend;tmnme tj. = stomme h.
— = stomp (van been,
Stwitintet, m.
arm, tand); eindje(pijp, sigaar, kaars), korte
pub. ftiim'metu, fcbto. (tj.) = verminken.
= korte pijp, neusStuttemelPfelfe,
warmer(tje).
Zttunntlieit, tn. = stomheid, stilzwijgen.
= ontploffingsklank, muta.
Stuntitrfaitt,
— = stompje, eindje.
Stiimpicbeta, f.
zie ftiintl3ern].
litunt'pett, f*. (0.) = stompen, trappen].
= stumper, stakker,
atiint'per,
knoeier, kruk, broddelaar.
—, —en = stumperwerk, knoeiwerk, knoeierij,
krukkerij. ftiiittsperbaft, :flalflo = stumperachtig, min, gering, knoeierig.
(f).)
stumperachtig werken,
Pent,
knoeien, broddelen.
ZtUnttvf, in. —(e), Stain* = stomp (van
een boom, een zuil, arm, been, tand); afgeknotte pyramide of kegel; mit S. unb Stiet
aurotten = met wortel en tak uitroeien.
ituntlait = stomp, bot; 1hunfer Uinfet =
stompe hook; ftittnWer Rene( = afgeknotte
kegel; alt unb f. = oud en afgestompt; ftiti#=
fey 2erftattb = bot verstand.
— = stompje.
tiititPrfien, f.
ftttinPf Mfg = stomphoekig. ftuntlYfett, fcbio.
(.)= stomp maken; dampen (stud.). Sttintle=
cube, = stompe, botte einde. Stiuntijer,
III. — = stomp, opstopper. Ztutaletufb
in. = stompvoet, horrelvoet.
stompheid; zwakte (van gezicht);
botheid, domheid. ZtuinOtItate, ro. = stompneus. itunitirtiatig = stompneuzig. stumpy;
fa1tuart3, = stompstaart. atumpfrinn,
III. = stompzinnigheid, botheid; vervelend
stompzinnig, hot.
iets. ftitiatbffinnia
ituntprivinftig = stomphoekig.
— = uurtje. tune, lv.
Stiint'rOot, j.
, n uur, uur gaans; oogenblik; les; eine
gejcbtagene S. = een vol uur; )ur Stunbe =
op dit uur, op dit oogenblik; bon:...^,tunb an =
van stonden aan, van dit oogenblik af; in bee
= ter elfder me; 30 guter S. = to
eiften
goeder ore; op 't geseliikte slur; Sur unge-

aturutreit.

regenen S. = op een ongeschikt uur; Wenn
feine S. (rein Stiinbiten) fommt als zijn
uurtje slaat; er tuar bie Bute S. retber = de
goedheid zelf; Stunben geben eel. erteiten =
les geven; eine S. Uege,?, = een uur gaans.
ftnn'ben, ictnn. (f).) = uitstel geven; einent
hie Rottegiengetber 1. = iem. uitstel geven
om 't collegegeld te betalen. Ztun'benneber,
gebed
= lesgever. Stutt'bengetiet, f.
voor een bepaald uur. Ztun'tenaelt, f.
lesgeld.
in. =uurilglas (if.
Ztun'bettllataL 1.;
zandlooper); -cirkel.
itttni tentana = urenlang, uren aaneen.
Stuit'benntarte, to. = leskaartje. Stun':
tematefter, = uur-, tijdmeter. Stun'ten:
Wait, rn = lessenrooster, rooster van werkuurrad.
zaamheden. Stun s tlenrab, f.
klepper(man), nachtStittetenrufer, nt.
=
wegwijzer,
wacht. Stunibettfaute,
klokslag.
mijlpaal. Ctun'tenfc4ta1, m.
= zonnewijzer; rooster
Sttuti tentafet,
der lesuren. Situn'benitim to. uurklok
(die alleen de uren aangeeft). itttnitetttueife=
uursgewijze, bij 't uur; elk uur per les.
= uuraanwijzer; klok.
Sturetentuelfer,
nt. = uur hoek;
Stmeteitil Wilde)", tn.;
-wijzer.
uurtje; rein St.
r. —6, -zijn uurtje heeft geslagen.
it nefommen
ftiint'ficf) = elk our; van our tot our; beei,
driemaal per (in 't) our.
mat ft.
—, —en = uitstel (van betaStun'buna,
= uitstel, terling). ZtunInntOirifit,
mijn van uitstel. Stitit'buitOgefitd), j.
verzoek om uitstel.
ftupettb' = verbazend, enorm.
—=
—e; Ztittpjer,
Ztlittif, in.
stomp, steek.
fttiPitY = stupide: dom, stom.
stupiditeit: domheid, stommiteit.
—
Sturm, in. Stiirme = storm (in alle
bet.); S. Sur See = storm op zee; [vliegende
vaart; strijd] ; int S. = dronken.
[iturin = opgewonden, driftig, heftig].
:bant, =
Sturntlantauf, sit.; :batfett,
storml!loop, -bok (of: -kat, -ram); -band.
Zturnt'llbtod, :t act), 1.; :env, -stormlibalk (of: valpoort); -dale; -egge (of:
valpoort).
(f).) = stormen: hevig waaien;
woeden, razen; storm luiden; storm loopen
op, bestormen (een vesting); met geweld
vermeesteren (een huts, eon poort); vernielen
(beelden); (f.) stormen, ijlen, jagen; in einen
j. = iem. bestormen. itiientent stormend,
heftig, ontstuimig, razend; stormenderhand.
Stiir'itter, — = bestormer, overweldiger; onstuimig persoon; hooge hoed,
kachelpijp.
= roode vlag. Ztitritt'fak
Star/20012e,
f. = stormvat, springton. Sturneffut,
buitengewoon hoog springtij met storm.
fituritti trel = veilig tegen bestorming.
ti'. (:na, in.) =
Sturntlafotte, It.;
storm lj klok ; -helm.
ftiiri ntifci) = stormachtig (weer, zee); onstuimig, hefti , stormachtig. Ztttrat`fratt3,
brandende pekkrans.
in.
Zturnt'll taut, (O. ,tattfen, j.); :leiter, in.;
:tilde, let. = storm 11 loop; -ladder; -gat (of: bres).
Zturni'1lPfa01, in.; -Veit, in. = storm,Ipaal;
-hoepel.
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Sturnt'fact, nt. = brandkarkas, stormzak.
:feact, f. :fignal, f. =
Ztunnlfelyitt,
stormlipas; zell; -signaal.
stormvogel.
Sw turtn'tionet,
val, ondergang;
Stiir3e
tur3,
't neerstorten instorting, plof; bovendorpel;
stortplaats; [slomp van een boom of zuill.
Stur3'acter, = voor de eerste maal geploegde akker (na 't braakliggen). Stur3'bacii,
m. = stortbeek, bergbeek. Stur3liab, =
stortbad. Stur3'inuter, nt. = beker met deksel.
—n = deksel; (glas) grub.
— =boomstomp,
nt.
Stztr'3et,
stomp (van een zuil e. d.).
ftiir'3ett, frOlv. (0.) = storten, werpen; vallen;
snellen, stormen; einen ft. = iem. ten val
brengen; einen 9ilinifter ft. = doen vallen;
(einen erberben, etenb) storten; (bie
gaffe) nazien ; (ben ft-ter) voor 't eerst ploegen;
(einen giinig bent 71firene) stooten ; er ftlirge
aimmer = hij stormde de kamer in; er ftiirite
(fiC auf ben aeinb = hij wierp zich op den
vijand; au jeirt. ail.13'en ft. = zich aan iems.
voeten werpen; (ein aa13, einen OecOer, garren)
storten, omstorten, ornkeeren.
stortgoederen. Ztureacc,
Ztiir3'gtiter, $f.
iv. = stortzee.
[Ztut m. Stuffe = gekheid, flauvviteit, onzind
merrie.
—n
Stitle,
— = stoete, lang grof brood.
ZtU i ten, m.
merrieveulen.
Stu'tenfobien, o(1. =fallen,
— —en = stoeterij.
tuterei',
Shill, =liarabijn, buks, jachtgeweer;
pluim • kortharige, kleine pruik ; kleine emmer;
kort g'las; koppigheid; auf ben S't. = plotseling ; onmiddellij k.
Stutriirmet, in. = korte mouw.
draagband (bij timmercStiitOattb
wer k)., f. =
StittOurt, nt. =-- opstaande knevel, snor.
= karabijn, jachtgeweer.
Stutrtiftc4fe,
t u e e at , m. = korte degen.
= stut, steun; school..
—,
Stiit'3e,
— = jachtgeweer, buks,
Stutiien, nt.
karabijn.
ftUrvit, fdjiv. CO.) = plotseling stilstaan (van
paarden e. d.); ontstellen. versteld staan;
(iume) knotten; (eine S)ecre; snoeien, scheren,
(einem Ziere ben ciiivan5, die afsnijden; einem cSegef bie atilgef ft. = ee,n vogel
kortwieken; (ben Zart) korten, afknippen,
knippen, verzorgen; pronken, trots loopen.
ftiir3en, fctiv. (0.) stutten, steunen, schoren,
auf einen Stocf ft. = op. een
schragen;
autZat,
stok steunen; feine 9,Reinung ft4t
facOen = steunt op feiten.
pronker, fat; buks.
—
Ztut3er, in.
jtut'ier4aft = fatterig.
ftur3ig = verwonderd, versteld; ft. inacf)en=
versteld doen staan, uit 't veld slaan; ft.
iverben versteld staan, niet weten hoe
men 't heeft.
ZtiitrPuitft, in. = steunpunt.
=
S-tutbiicbfe. Stutl'fabel,
= tuinkorte sabel, houwer. Stlitl'frOcre,
= stompstaart,
schaar.
tt ' cinti a tt 3 ,
kortstaart. Stuiritiy, tv. =- pendule.
fttrgifd4 = Stygisch, van den Styx.
attjt, zie Sat.
styliet: zuilenheilige. ,
Stlititi Ili. --en, —en
t tptt Of) atil be , = Stymphaliden: fabel- I
achtige roofvogels met ijzeren klauwen en
snavels (in de Herculesfabels).

incethite.

Sam tn. = Styx: rivier van de onderwereld.
Sua i Da, 'Sna'De, tv. — = suada: welsprekendheld, woordenvloel.
ftthaftern' = subaltern: ondergeschikt,
subaltern
der. Subaftertetwainter,
ambtenaar.
Stitfbiaton(t0),in. = subdiaken: hulpprediker.
SnOtjaitation', ro. —, —en = subhastatie:
gerechtelijke verkoop. fubOaftle'ren, jcijin.
(O.) = gerechtelijk verkoopen.
Subleft, f. --(eA —e subject. fittlettit) 0d.
subjectief.
futlieftitv
—
subjectiviteit.
ftaititn' = subliem: verheven.
—e = sublimaat.
Zubtintat', f.
utiercit, fitno. (1).) sublirneeren: omhoog
drijven., zuiveren, vluchtige lichamen van niet
vluchtige scheiden en laten verdtchten.
sublunarisch: ondermaansch.
fubluttai rifri)
futintarite = submarija; onderzeesch.
fubittlfr soumis, onderworpen. ubiniffion',
—, —en =submissie; aanbesteding; waderwerping; ntintiffiLnWinbingungen = aanbestedings-, aannemingsvoorwaarden. Zuti=
mittent', nt. --en, —en = submittent: inschrijver (voor een werk, een leverantie).
=subordinatie: onderSithorbination',
schikking, gehoorzaamheid, tucht. inborbi;
subordineeren.
nie'ren, fcf)iv. (f).)
= subsidiair: ondersteunend, helsubsidie.
pend.
ji e tt , $f.
Subfifte it , in. -- = levensonderhoud, bestaan. Sittiftiftenpnittef, f. = middel van
bestaan. ftaiftftie'ren, fcf)in. (f).) = bestaan,
levee.
Zutiffribent', in. —en, —en = (onder)teekenaar, inteekenaar. futiffritlie'ren, fcfnu. (b.) =(onder)teekenen , inteekenen. SnOftriOtion',
iv. —, —en = inteekening.
Sultftantiatitiit'„ — = substantialiteit:
werkelijkheid. intiftantiett' = substantieel:
werkelijk, wezenlijk, krachtig.
—e = substantief.
Suffilantib, f.
substantievisch. Zutvitan=
= substantief.
titutitt, f.
Subitait3', —, —en = substantie: wezen,
massa, werkelijke bestanddeeten, grondwaa,rde.
fittiftituie'reit, fcbit). (f).) = substitueeren: in
plaats stellen. Stitiftithr, in. —en, —en =
substituut: plaatsvervanger. atibititution,,
substitutie: vervanging.
iv. —
Subjtvar, —e = substraat: grondslag, bazis; voedingsbodem, gegeven geval.
fubtit' = subtle': fijn, spitsvondig.
subtilizeeren: verfijnen,
fcOne. (1).)
zeer fijne onderscheidingen maken.
—,
—en
=
subtiliteit.
Mt',
SuOtratjettlY, in. —en, —en= aftrekker. f u :-.
traOie'ren, fd)ru. (1).) -= aftrekken. Sutitrat,
tion', iv. --, —en = aftrekking.
futilropifrti = subtropisch: bij of onder
keerkringen.
Zuübention', iv. --, --en = subsidie, steun.
futtherfitv subversief: omverwerpend, verwoestend.
Succa'be, iv.

= sukkade.

(j.) = opvolgen.
fuccebie'ren,
cefje = succes.
.. ceffe,,
Sinccerr,
Zucceifion', in. —, —en = successie. Cue=
in staat of geschikt urn op
ceffiotWiiifyin
successiete volgen. Succeffion'trien,
oorlog. fucc.effiti' =- successief:
fncceffilac = successief.
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Zittibentaii.

—c = dronkaard.
nt.
- - e = hulp, versterking.
Brecon', fit. —n = succursale: bijkerk; fuggerWrett, jd)tn. (b.) = suggereeren: ingecStcccitrfa ile,
—, —en = suggestie:
yen. Suggeitiote,
filiaal.
=
= opsporing (van 't wild); ber ingeving, inwerking. Sungeffiti'freine,
sterry, to.
suggestieve
vraag:
strikvraag;
vraag, die 't
zoekt
in
de
goede
,Cittnb bat eine rid)tige
= kan goed op- antwoord in den mond geeft.
richting; er bat eine guts
= plas, poel. fttfrien,
—,
adieu
Steryte,
jein, auf bie
sporen; auf ber
op zoek zijn, gnarl. surweifen,
= sonde, fiitytett, jcbh). (1.) = plassen. ploeteren.
Siiim'attar, tn. = zoenaltanr. fiiipt tbar =
tentijzer, peilstift.
— =-.
fulten, fctIn. (fj.) = zoeken (om te vinden), zoenbaar, te verzoenen. Safritc,
jcbiu. (ft.) =
= iets, zoen, verzoening, boete.
zoeken, trachten; ettn., nacb ettfi.
zoenen, verzoenen, boeten. Siitriteberfurf),
barunter = hij
naar iets z.; er fild)t
m. = poging tot verzoening. caiiint'opfer,
zoekt er jets achter; er judjt ettn. barin = hij
zoenoffer, zoenofferande. Siiirttung,
't hazenpad
stelt er prijs op; ba y Ueite
= zoen, verzoening, boete.
kiezen; gejitAte .eare = gezochte, gewilde
suite: gevolg; reeks;
—n
gezochte, ge- Stale,
waar; gefucbte Neben'arten
(stud.) looze streek. Snider', (spr.: swie(jee),
rnaakte, gekunstelde uitdrukking; [,Ciinbet,
(stud.)
vroolijke
klant.
Z-Areit an einen j. = twist met iem. zoeken; tn.
etru. art einen j. = iem. om jets verzoeken]. ren, jcbto. (b.) = een vroolijk, los lever leiden.
— - zoeker: sonde. Sway= Zuffa i be, zie
Sit'tter, nt.
speurhond. Surtyfirfjt, f. = ZurfttW, zie Succur6.
fnenb, nt.
aufvfr :c., zie S-rteett 2c.
zoeklieht.
—c = sulfaat: zwavelver= [ziekte], zucht, sterk (zieke- Zuffati, j.
Surrtit, in.
zwavel. ftiffit=
= vallende ziekte. binding. Surfur,
lijk) verlangen; fattenbe
= sulfureus: sterk zwavelhoudend.
fitirirtin = zieketuk.
sultan.
Surtattitt,
--e
=
zuigen,
lebberen.]
Sui'tatt,
m.
l_fticletit, ROD. (b.) =
to. --, --nen = sultane.
---e = koking; kooksel.
cub, tit.
to.
--,
—it
=
vleeschgelei,
--e = zuiden, zuidenwind. Sttr3C,
Zilb,
vleesch in gelei; zult.
Zuid-Afrika.
j.
= sumak, smak: looiers,..":,-;Writalt,
7.., flibnit, bet = Soedan. Sitba'ner,
boom, y erf boom.
-- = Soedanees.
Sturenta, to. = summa, som, totaal. Sum:.
Siib'bendttlanb, 1. - Zuid-Duitschland.
---, —en = knoeierij, inan'ben, $1. = (bij elkaar te tellen) poster.
Zil'befarbeit, Subetei i ,
knoeiwerk, kladwerk, smerig werk, gemors, funttna'rifc0 = summier: kort samengevat.
— =sommetje. StIfit'itec,
SteDeitocii, SilininAen, •
gesmeer. Strb(e)ter,
= som.
—,
j'cOtu. (b.) =
nt. knoetkok, knoeier.
morsen, knoeien, kladden. Sn'UtivirtfrOf t, I. futn'tnett, fc0in. (fj.) = opsommen, samen= samen bedragen, rich ophoopen.
tellen;
to. = vuile, smerige boel.
(fj.) -------- zoemen, gonzen;
Zuiden; ber Uittb foutmt II. funtInen,
Sii'bert, In.
neurten.
= uit 't Zuiden.
non
zuiderl!breedte; funtntie'ren„ fcblv. (b.) = samentellen.
Sii'berlfircitc, tn.; :fretti,
= moeras, poet
Sump t, nt. —(e)6,
-kruis.
(ook fig.); (bij verschillende bedrijven) put,
Sii'berntentiattb, f. = Sudermanland.
bak,
gat
met
water;
losbandig
leven.
SiVtierfuente, to. = Zuiderzon.
funttvfett, jclo. (b.) = stilstaan als een poel;
Zube'frett, Pt. = Sudeten.
zuidilvruchten, een losbandig leven leiden, zwijnen.
Siiblfreicette, $ 1,.;
Stint/ell bubo', tn.; :fieber, f. • =genettb, ty. —
- trust.
l
- - = bewoner van 't moerasjigrond; -koorts; -streek.
Siib'tiinber,
= moerassig. e,tunpfz:
Zuiden.
= moerassige poel of plas.
— = morspot, knoeier, lady,
ZurAer, nt.
Sump r faith, f.; =loly, tn. = moerasfland;
kladder.
= zuidelijk; 1. bon Wri?, = zuidelijk -leeuwerik.
moerassige poel, plas.
of ten zuiden van Parijs. Siibottlett), nt. = suntlefori), f.
zuidoustelijk, ten Suittlentoor, f. = uitgestrekt moeras.
zuidoosten.
poelsnip. SuntOrtorf,
zuidoosten. Siiboftluinb, tn. = zuidoost(e)- Suittprfciptepfe,
= nt. = moera. sveen; zware turf. Santpfleaget,
wind. Sititguit, nt. = zuidpool.
moe=
moerasvogel.
Suutprivief
e,
Zuidzee, Stille Oceaan.
$f. =
= zuidzijde, rassige weide.
Zuidreelanden. Seib i feitc,
gegons,
gepraat,
onbeduizuidkant. S idWitaaten, 44. = zuidetuke Stent#,
= een
staten. Siibiliboff(en), tn. = zuid-zuidoosten. lend gebabbel; praatjes; ein pro ber
(fj.) =
Siitifiibtvejf(en), tn. = ruid-zuidwesten. groote, heele omhaal. funefen, cf)
zoemen, gonzen, neurien, babbelen, kletsen,
= zuidelijk yolk.
zuidwaarts, naar 't zuiden. SiiDlueftlen), veel omhaal maken.
--e = reeengte,straat; Sond.
zuidweste- Stutb, nt.
in. = zuidwesten.
Soenda-eilanden.
m. = Sun'tia=7,snietn, $f.
lijk, ten zuidwesten.
zonde; ey ije S". unb
—rt
tn.
In. = zuidewind.
zuidwest(e)wind.
ScOartbe
=
't
is
zonde
en
schande; idj f)affe
uelicrt, $f. = Sueven.
ik haat hem uit den grond
Suez. Sit'e3tatint, in. = Suez- iOn tale bie •
u'e3,
van mijn hart. Siin'beithafm, fin weg der
kanaal.
zonde, des verderfs. SiietibettbefewntetiL
nt.
--(e)6 = drank, zuip.
vu's,
goed drink- in. = belijdenis van zonden.
— = drinkebroer.
=fait, m. =
Sfinibettli God, m. ; =ertafb
baar.
zondeilbok; -vergeving; -val.
--e = suffix: achtervoegsel.
Suffix', 1.

iiinbenfrei.
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fun'beniret = vrij van zonden. Stritibenacib,
f.
schandgeld; schandelijk hooge prijs, som.
= zonde slaaf ;
:1a%
Siitt'beulltner4t,
-last.
leven in zonde.
aiin'benteti cit, f.
bentonn, in. = schandloon. fiinsbenW
vrij van zonden, onschuldig.
feit, onschuld. Siitt'bentuft, =
zucht, begeerte om te zondigen. Siinfben:
inat f. = maat der zonden. Silit'beitopfer,
1. = SufinoWer. Ziinlienreaifter, f.= zonderegister, -lijst. Siin'benielflaf,
= onbezorgdheid, gerustheid van den zondaar.
SiitebettlIfriptib, to.; :Macr o In.; :beraefinna,
tn. = zondellschuld, -delger (of: verlosser);
-vergeving.
vol van zonden, zondig.
fiitebentioli
- = zondaar.
ber, in.
= zondvloed.
Ziinb iffut,
fiinlYfiaft = zondig, rnisdadig, scliuldig; T.
teuer = erg duur, goddeloos duur.
4aftiafeit, Im — = zondigheid.
=
zondig. fiin'biaett, Min. (b.) = zondigen,
= zondaar.
misdoen.
= zondigheid.
=
Ziinibinfeit,
zondig, schuldig, goddeloos.
ZunV3ott, or. = Sondtol.
Sunnilert, 513f. = Sunnieten (een sekte van
Mohammedanen).
fusPerfein = superfijn.
fuperff = superbe: voortreffelijk, prachtig.
ZuPercar'no, = supercargo:
ladingmeester.
SW) evinteub eta', in. --en, -en = superintendent: hoogste protestantsche geestelijke
in een district.
..io'ren = superieur.
SuPe'rior, nt.
superioriteit.
perioritittf, 11:1 ZuVerfarigo, die Supercarclo.
fu'perfing = al te wijs, oververstandig,
extraverstandig.
-e = superlatief.
(C7.-41'perlatit1, nt.
autieritaturattoluuL in. -- = supernaturalisme: openbaringsgeloof. anpernaturatift',
nt. -en, -en = supernaturalist.
SuPernunterar', m. —(e). e = surnumeraw.
= laatste revizie.
Sit'Perretiifion,
.. nett = supinum.
SuPiltunt,
= soepje. attly pe, in.
f.
-n soep; pap, brij; er bat nth bie
nriinblich berfat3en = hij heeft voor mij 't
heele plezier bedorven: bie rote S. = 'tbloed;
einen in ber fiten faffen = iem. in de narigheid, ongelegenheid laten zitten; Pier bat
itjin biefe S. eingebrocft? = wie heeft hem
dat koopje bezorgd?
fitpPebitie'ren, fchiv. (fj.) = bezorgen, verschaffen.
soep, pap eten; bier
futy Pett, fdito. (fj.)
wie lang eet, leeft
lebt fang
Lange
lang.
:freuttb,
:ffeifc4,
Sup'Penlianjtalt,
M. = soepl!huis; -vleesch; -liefhebber.
wie niet van soep (of:
ZnO'Penfafper,
pap) houdt. SuOVettiraut, 1. soepgroente.
= soeplief hebber.
ZuP'Penfc4ntibt,
= iem. die vast alle
ZuP'PenfrfOvab,
dagen soep wit eten.
ZuP'Pentafef, . = bouillontablet, Sup'pen:
terrine, tn. = soepterriene.
soepig, dun; sappig,
futroirtit, fulypia
brijig.

Z"
,....mttabuo.

SuPPfeantt, in, -en, --en = suppleant:
plaatsvervanger, waarnemer.
--e = supplement.
'Supplement', 1.
supplementsdeel.
SuOPtententliattb, In.
suppletuir: aanvullend.
fuOlgeto'rife
suppleeren: aanfupplie'ren, fchio. (b.)
vullen, bijbetalen.
Cupplifi , --, = verzoekschrift.
SupPlifani, in. --en, -en = suppli(c)ant:
verzoeker, rekwestrant. fuppti3ie tren, fcbIo.
(b.) = verzoeken.
fupponie'ren, ictilu. (h.) = supponeeren:
onderstellen; onderschuiven.
---e = support: steun,
aupport', in.
drager, onderstel.
SuPpOition', in. -, -en = suppozitie:
onderstelling.
=
Supretnat,
C7-..t4irentaties,
suprematie: opperheerschappij.
--n = Soere: afdeeling van den
Cure
Koran.
Sur're, In. -, --it = soerra: groote karavaan.
fur'ren, fchin, (h.) = snorren, gonzen, brommen.
= surrogaat.
Surronati , f.
=
Surtout' (spr.: stlititoe), tn. overjas; tafeistel.
Sufani na, Zufatt i ne, In. = Suzanna, Suze.
iWdlett, = Suze.
fiOceptillef = susceptibel: ontvankelijk,
gevoelig.
infOefti = suspect: verdacht.
fufl.ienbie'ren, fchin. (h.) = suspendeeren:
--, -en = susschorsen.
pensie: schorsing. aufpcitfu'riuut, 1.
(0,
rien = suspensoir: breukband.
zoetsappig
NT; = zoet, lief; fitf3e?, terrchen
mannetje; ba,?, Silf3 't zoet; trot
brood zonder gist; fiif3e P3utter = ongezouten
boter. aiiVapfei, nt. = suikerappel, zoete
zoet brood, br. zonder gist.
a ppel.
iiWtri.itifJen, 1 . = beschuit. Ifni.
(fj.) = zoeten , zoeten smaak geven. ZUW4o13,
f. = zoethout; S. rafpefit = (een dame)
vleierijen zeggen, 't hof maken.
rafpler, nt.= mooiprater (tegenover dames).
Siii -ftinfeit, in. -, -en zoetheid, zoete
smaak of geur; zoetigheid, lekkermj, snoeperij ; lievigheid, vleierij.
Siifi'firfa5e, In. = zoete kers, Spaansche k.
MOW) = zoetelijk, zoetsappig, gemaakt,
zoet--e
flauw-zoet.
in.
sappig, zoetelijk persoon.
1.
lekkerbek. fiiktiinettb = zoetklinkend.
tvaffer, f. = zoet water.
e
-(e)t,
Sitieratt' (spr.: suderên),
suzerein : opperleenheer.
1t3iraflitht', in.
= suzereiniteit.
f. b. a. = fo tdeI af,?,
Sntiarit i, in. -en, -en = Sybariet: inwoner
van Sybaris, verwijfd persoon.
sybarietisch.
Snout', -e = syeniet (naar de
stad Syene genoemd: een soort korrelig
gesteente).
--n = sykomoor (EgypZtjfonto're, in.
tische vijgeboom).
StjtoPfjant', nt. -en, - en = sykophant: aanbrenger, verklikker, verrader.
zie

..rien
Znitaba'riunt, f.
abcboek. ft)tlabie'reu, fcru.
grepen uitspreken.
m.

-

spelboek,
= in letter-

.. hi = syllabus:

ZHIte0f0.

laboriten.
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=
pauselijke herdersbrief.
syllepsis: samenvatting.
..men = syllogisme:
Ctotoniwmu,
sluitrede. ft-Otonillifc4 = syllogistisch.
—n =
StWObe, nt. --n, —n;
sylphe: luchtschepsel, luchtgeest.
— = sylphide : vrouwelijke luchtgeest.
StObefter, zie Sithefter.
Z4nttliot', 1. —e= symbool, zinnebeeld,
teeken; geloofsbelijdenis. Stinthotiti, in. — =
symboliek : voorstelling door symbolen. Nut,
turtifrt) = symboliek, zinnebeeldig: fonfm,
ti1* Inner = belijdenisschriften.
= symbolizeeren.
ite'ren, idnu.
-- = symmetrie. jpinntes:
Stintntetrie,
= symmetrisch.
thnipattielifer) = sympathetisch: geheimzinnigen invloed uitoefenend. Stnittiatlyie',
—(e)n = sympathie. = sympathiek, sympathisch : meegevoelend, aangenaam aandoend. ftimpat4ifie'ren, fclity . (b.) =
sympathizeeren.
StlluP4onie', zie Sinfonie.
lien = symposion: drinksiptipo'fion, f.
gelag.
Sim') tont', f. —e = symptoom: teeken, voorteeken. fbnititoinalifri) = symptomatisch: kenmerkend.
—n = synagoge.
Atptatio'ge,
C..
--n = syZtittatici'Ptie,
naloephe: samensmelting (van letterklanken).
..retjen = syenaerezis:
Stntiiirefi,
samentrekking (van twee klinkers).
nt. —,
Ziputrou4S 1mt#-$ (spr.:
..men synchronismus: gelijktijdigheid.
fiptMrottillifc4 = 't gelijktijdige bijeenvoegend.
CStpthirat', 1. —(e)d, —e = syndikaat: maatschappij, ambt van syndicus.
nt.
.. fen = syndicus: woordvoerder.
ci

= synedrium, sanhedrin:
1.
hoop joodsch gerechtshof te Jeruzalem.
—, ---n = synecdoche (stijlStiptettq te,
figuur: wisseling van deel en geheel).
Stptitope, tn. —n = syncope : wegvallen van
spraakklanken binnen in een woord; hartslag.
fiPtobat' = synodaal. C-Ortoba'ter, nt. =
synodelid. Stptobatlecfr4tufi, nt. = synodaal
--n = synode.
besluit. Sipto'be,
fiptontpu'Ofrin = synoniem. Stinontw,
--e(n) = synoniem. Ziptcontrtnif, In. —,
en = synonymiek: leer van de synoniemen.
StptoPlie, • . Jett := synopsis (overzicht,
vooral van de evangelien van Mattheus, Marcus en Lucas). StotoPliter, $1. = synoptici
(de genoemde 3 evangelisten). ftptopitifil)
synoptisch.
Nittati tifc0 = syntaktisch. Zlittlag, to.
—en = syntaxis.
StInt4eife, —, syntheze: samenvoeging van de deelen tot 't geheel; verbinding van begrippen, van 't eenvoudige tot
't samengestelde. fipithetifaj = synthetisch.
Sigaft0 1, 1. = Syrakuze. Stiratufa'ner,
akuzaan.
= Syr
Stgaftti fer,
Syrakuzaansch.
ratufaittifc0, itgatiffifrO
—=
Sirrien, 1. = Syrie. Ztyr(i)er, nt.
Syrier. ftyrifit = Syrisch.
= Pansiluit, syrinx; sering.
ebrin'gc, to.
Strrup, zie
SOfts = Stifteut', 1. —e = systeena,
stelsel. Stiftentalif, In. — = systematica,
systematiek (wetenschappelijke orde, samenstelling). (Stliteinalifer, tn. — = sstematicus (hij, die van alles een wetenschappelijk stelsel wil maken). ftiftentalifri)
systematisch. ftiftetttatificren, fubill. (b.) =
systernatizeeren.
= Feiner 3eit: te zijner tijd, op tijd.
f.
cette tc.
zie

Z, = ; rf-chiene= T-rail, T-vormige rail.

Zallaf() ilpfeite, n1.; :Wirtimer, nt.;
= tabakslIptjp; -planter; -plantage.
ptitn,
_
:roue,
Zai tiat(011quatnt, nt.; znutrii,
tabaksliwalm; -rook; -rol.
Zas tiat(Wripttaurber, at. = tabakssmooker.
Zai tinf()friptupfer, nt. = snuiver.
Zaliaf(011jOinner, .,fpinnerei, tO.;
,ftetter, nt. = tabak s4spinner; -spinnerij (of:
karottenfabriek); -belasting.
=
Alerivattung,
Za'bar(Olfttibe,
tabaksilkamer (kroeg);
tabattjeei'e),
Zatiatie're (spr.:
-, -It =

T. = tornus (Zeit), titulus (Zitel), tutto (afte,e,),

tutti (ails).
Zatutnie (spr.:
, —(e)n = tabagie:
kroeg.
nt. —e = tabak; snuif; Z.
fatten = pruimen; ba?, ift ftarfer Z. = dat is
heel sterk, overdreven, brutaal.
=
Za'bat(011afff)e, in.; :ban, m.;
tabaksilasch; -bouw (of: -teelt); -sans.
= tabakszak. Zallat(0):
Zaluit(Obeittet,
liefhebber van rooken.
bruber, nt.
Zalutt(Olibufe, in.; :critic, iv.; nt. =
tabaksjjdoos (of: snuifdoos); -ooget; -reuk
(of: -Wait).
lalmf()nefellfrijaft, la. = rookgezelschap,
-partij.
Zallat()llijanbet, in.; :ixttblung, Ia.; =Num
nt. = tabaksjjhandel; -zaak (of: -winkel);
-kauwer (pruimer).
Za'bar(011foilegium, 1.;
= tabaRs11college; -depot,
= snuifmolen,
Zni bat(Ontii4te,

snuifdoos.

tabetla'rifit = tabellarisch: in tabellen. In:
bate, nt.
—tt = tabel.
tabernakel.
—
Zabentalei, 1.
Zableani (spr.: tobloo).
= tableau:
schilderij, overzicht.
prezenteerblaadje.
—(e)t, —e
Zablett',
tafeltje; dekplaat:
^
—n
Zatitette,
tablet.
Zabortiten, $t. = Taborieten (een sekte van
de Hussieten).

Tabula rain,
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:a'buta rala mit etrv. ma en = tabula rasa
maken, schoon schip maken, jets geheel opruimen.
—e = betimmering.
Zabutar, j.
Zabutatur', iv. —, —en = tabulatuur: pedant
kunstwetboek van de Meistersinger; overzicht
van de partituur; strenge orde; becijfering.
—e = tabulet: mars, houZabutetV, 1.
ten kastje met vakken.
aüttlettlranter,
marskramer.
in.
—e = tabouret.
Zaburetti, f.
tachygraaf:
—en, -- en
ZariAnrapiy,
snelschrtjver.
Za'bet, — = gebrek, onvolioaaktheid;
blaam, afkeuring, verwijt, berisping ; (in school)
slechte aanteekening, afkeuring; niemanb ift
One
= niemand is volmaakt; bee Titter
ante T5urcbt unb Z. = de ridden zonder vrees
of blaam. Z atsetei', —, —en = voortdurende aanmerkingen. ta'tetfrei = onberispelijk. tallet4aft = gebrekkig, verkeerd,
berispelijk, laakbaar, afkeurengwaardig.
= laakbaarheid. taibet=
bett)aftiqtelt,
= onberispelijk. Za tbettofiriteit,
—=
onberispelijklieid, volmaaktheid. a'beifitft,
in. = laakzucht, vitlust. ta'bein, fcbiv. (b.) =
laken, berispen, afkeuren, aanmerkingen maken. ta i belni-nert, =tuiirbig = laakbaar,
berispelijk, afkeurenswaardig.
laakzucht, vitzucht. taibeiffir4tia =
iv.
vitzuchtig, vitterig.
a'beMlotnnt, f. =-votum van afkeuring. Zalitc y, in.
berisper, afkeurder, bedilal.
— = tael (Chin. en Jap. niuntZa'et, in.
3,80).
eenheid,
Zai fet, —, = plaat (van bout, steer,
metaal e. d.); tablet (chocolade); tabel; bord
(in school bijv.); lei; wandplaat; tafel, disch,
eettafel; bie Zajetn bei Oefete ,f, = de tafelen
der wet: 3ur Z. geben, eintaben; bei Z. fiten =
aan tafel gaan, uitnoodigen, zitten.
aifet:
apfef, in. = tafelappel. aifetartieit, =
kastemakerswerk. tajefartin = als tafel,
tafelvormig, in den vorm van een plaat.
= tafelservies, tafelstel.
felauffa4,
fettiefted, 1. = mes, lepel en vork (met of
zonder etui).
as fetherg, nt. = Tafelberg.
— = tafeltje, tabletje, taZiijetrijen, f.
belletje, plaatje.
tafelvormig.
tas feffiirntig
= tafelilZajeillfrettben, $1.; :Refrijirr,
genoegens; -servies.
tai fein, fcbtv. (1).) = tafelen, eten, aan tafel
zitten.
thjetn, (b.) betirnmeren, besellieten,
lambrizeeren: ben attfibobeit t. = een parketvloer maken.
=- Tafelronde, (tafel)gezelZerfetrunbe,
= spiegelglas.
schap.
a'ieticijettle,
= lei in platen. zajet:
Zai feljr4iefer,
ftein, in. = ajeftuti), 1. =
tafellaken. tajetwelfe = in platen, in tabletten. ZiVfetuna, to. —, —en; r eefettuerf,
= lambrizeermg, houtbekleeding, parhetwerk.
:le tajetnj.
(0.)
[thlern,
Zaffet, —(e), —e = tan taffeten = taffen,
van taf. Zaffettieffeibung, to. = taf bekleeding. raft, zie Zajjet.
Zan, in. —e = dag; rechtzitting, vergadering; am t)elfen licbten Z. = op klaarlichten dag; etiv. fill tape Prbern = iets voor
den dag, aan 't licht brengen; ea tiegt ant

to*.

't is duidelijk, blijkbaar; ben gatt3en
Tay
_linen Z. = den godganschen dag; atte airoet
sage om den anderen dag; biefer gage =
dozer dagen; bad tto icb ntein(e) Stage nicOt =
van mijn leven niet; an ivetcbent Z.? am fob
genben Z. = (op) welken d.? (op) den volgenden dag; eine Z'age = eons, op zekeren
dag; eine fcbonen Stage = op een mooien
dag; bee jiingfte Z.= de jongste dag, de dag
des oordeels; in ben Z. binein fcbivaten, fawn =
er maar op los platen, leven; er bat gate
g age = hij heeft een goed, gemakkelijk 'even;
ift nocl) nicbt after ;tape 'Abenb = we zijn
nog niet aan 't einde of na vandaag komt
nog een dag; man fad ben Stag nicljt Wit bent
Mettb loben = men meet geen hei! roepen,
voor men over de brug is.
iv. =-taglatinb = dagblind.
dagblindheid.
Za'gellarbeit, ; 1. ; =bud), f. daglitaak; -blad; -bock (in den handel ook:
journaal).
in. = dagIldief,
7cictlellbleb, at.;
-dienst.
[Za'nefaOrt, iv. = dagreis, dagvaart; zitting,
vergadering; zittingstermijn].
= dagvlinder.
a'nefutter,
Za'nefafter,
f. = dagelijksch rantsoen. aigenetber, =
daggeld, -loon; reiskosten, onkosten; prezentiegeld. ta'netatta = dagenlang, dagen
achtereen.
Za'nelltoipt, in.; :.tij kiter, nt. = dagilloon (o/':
-hour); -looner.
ta'netiitinern, jcbtu. (b.) = in daghuur welken.
Za'nentarfri), m. = dagmarsch.
ta'nen, (0.) = dagen, dag warden, aanbreken, verrijzen; vergaderen, zitting houden.
Za'nellreife, iv.; :runbe, iv.= daglireis,-ronde.
Za'ne&tntiruct), lit. = dageraad; bei Z. = met
't aanbreken, 't krieken van den dag.
ZregeCangatie, iv.; ,befelit, in.; :fierier*
nt. = dagliteekening, -order; -bericht (of:
bulletin).
dagvaart. a'qesnureau,
Za'neMttet, f.
f. = plaats-, bespreekbureau.
a'aeOraqe,
= vraag van den dag.
aigenefpriiefl,
1. = praatje van den dag. atnegraiten,
f. = dageraad, 't krieken van den dag. Zee:
aeOelle, iv. = helderheid van den dag.
Ia. = plaats-, bespreekbureau.
ra'aellfittr, tn.; =Hit t, j. =daglikoers, -licht
(of: 't levenslicht).
Za'neneninfett, Iv. = nieuwtje of nieuws
van den dag. 7.r.,a'Worbnuntl, iv. = orde
van den dag, dagorde; Sur Z. iibergeen =
tot de orde (van den dag)overgaan. a'g0=
= rijtoer van een dag. raine3eit,
tour,
= tijd van den dag; 3u jeber Z. = op elk
= dauur van den dag. '1-,,cegeOcituttq,
daggelijksche courant. ZeegeOettet, m.
briefje, bulletin.
ta'netuetfe = per dag, dag voor dag.
asge:
Inert, f. = dagwerk, -taak.
ainetuerfer,
nt. = daglooner.
ag'netiiinbe, f. = gebouw aan de mijnschacht.
= daghelder. [taglann den heelen
dog.] taaliet) = dagelijks(ch); unfer
Trot ons dagelijksch brood; bie tagtiMen
ltfeiber = de daagsche kleeren; breintat t. =
driemaal per dag.
tags = daags; t. b(a)rauf daags daarop;
t. fiber = den geheelen dag; t.aubor = daags
to voren.
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{taglaiging, tn. statenvergadering.]dag':
j ftjic it, tn. = dagwerk, -taak. =
dagelijksch, van elken dag, dagelijks, elken
dag, dag aan dag. Saguittntart)Cateirty,
tn. = dag-en-nachtevening. Za'nung, in. =
't dagen, dagworden enz., zie tagen.
an':
Wady, tn. = dagwacht. [Zag'inatt, 1. = dag= daglooner.]
werk. Sagloatter,
= taifoen, typhon:
alfun', nt.
hevige wervelwind, heete zuidewind.
ait'te (spr.: tale), tn. —, = tattle. twit:
tie'ren, fcbiu. (tj.) = tailleeren: (een -kleedingstuk) met taille maken; (kaarten) wasschen.
= Taag.
WO,
= takel.
afeta'ge (spr.:
alet, f.
— = takelage, takelwerk. ta':
..aazje),
= takelaar. Saleimeifter,
peter, nt.
nt. = takelmeester. taletn, fcbtu. (b.) =
takelen. Saletung,
—; aletiverf, =
takeling, takelwerk, takelage.
Zaft, m. —e = takt, gevoel voor wat
past, omgangskunst; maat, maatslag; Z.
batten = maat houden; einen auP bem Z.
tn:ingen iem. uit de maat, van de wijs,
in de war brengen; int Z. marfcbieren = op
de maat marcheeren. taftie'ren, fcbtu. (tj.) =
maatvast; zeker
de maat slaan. taftifejt
van zijn zaak; krachtig, potig. Saftleftigfelt,
— = maatvastheid, zekerheid. Saft'fiit):
dirigent.
rer, m.
taktiek: krijgskunde,
—, —en
aftif',
leiding van de troepen; stelselmatige wijze
— = takticus:
van doen. airtifer, m.
krijgskundige. taflifrO = taktisch:planmatig,
stelselmatig, wat de leiding betreft.
tatt'to = zonder takt, onhandig. Saft'tofig:
— = onhandigheid, takteloosheid,
felt,
= in de maat,
gebrek aan takt.
affnote, tn. = heele hoot.
naar de maat.
aft'itocf, m. = maat-, dirigeerstok.
aft':
taktvol,
= maatstreep. taftilitift
jtrick
beleidvol.
sat, 1. Ziiter (poet. aucb: ta pe) = dal,
vallei; 0-erg unb Z. footmen nicbt 6ufammett,
to* aber bie 9,Jiettfcben = bergen en dalen
ontmoeten elkaar niet, maar menschen wet.
tat(ab)lviir0 = dalwaarts, naar beneden,
stroomaf.
— (e)), --e = talaar (lang overQ atar',
kleed v. d. Kath. geestelijken).
atlielpotiner, nt. = dalbewoner.
— = dalletje, valleitje.
f.
tatent', f. —e = talent: een gewicht,
rnunt; aanleg, gave, begaafd persoon. talent':
bolt = talentvol, begaafd.
— = taler, daalder. Saler:
m.
ftilcf, f.=---stuk van een daalder, daalderstuk.
=
vaart stroomaf.
at'fOrt,
Zan, m. —(e) = talk, hard vet, ongel, smeer,
kaarsvet. talg'artig = talkachtig. tat'gen,
icbin. ((j.) = vet geven; vet aanzetten; met
talk besineren, van vet voorzien. tutAlitt,
zie tatgartig. targig = vet, vol vet. Zain':
= vet-, smeerkaars.
Hitt,
talisman.
alWinatt, nt. —(e)e,, —e
= talie, touw, takel.
ale, tn. —,
—e =
fcbtu. (b.) = talidn. Sat'icreep,
taliereep.
tuff, nt. —(e) = talk: soort gesteente. taw:
artig = talkachtig. t att'erbe, talkaarde.
[ta pp et = dom, bot].
VAN GELDEREN
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atfl lit, 1.; :ftein, m. = talkliolie; -steep.
allnigotb, f. = talmigoud, onecht goud.
atIttub, m. —(e)?, = talmoed. tatmulilfit =
talmoedisch. tatinubift', nt. —en, —en =
talmoedist.
b aton' (spr.: tal5), = talon:
stok (bij 't kaartspel), vernieuwingsbewijs
aan effecten.
at'fobte, = bodem van 't dal. allperre,
iv. = afdamming en tevens reservoir (in de
beck). atlwgt, m. = schout, beer; nevel
die in 't dal trekt. tat'ip ar0 = 't dal af, naar
m. = dalweg;
beneden, stroomaf.
vaargeul.
—n
=
tamarinds.
amarin'be,
—n = tamariske.
antarWle, tn.
—e
=
ain'twur (spr.: .. hoer), nt.
tamboer.
tantburie'ren, jcin. (b.) = tamboereeren:
—e u.
borduren. Zanthurin', 1.
tamboerijn; borduurraam.
= tamtam, gong.
mutant', f.
nub, —(e) = beuzelarij, nietigheden,
kinderspel, kinderspeelgoed, prullen; ijdel
gesnap. Zdttbetei', tn. —, —en =nietigheden,
beuzelarij, jokkernij, kortswijl, stoeierij, getiin'betig = beuzelachtig,
stoei.
flauw, onbeduidend. m. = Zanb,
ook: uitdragerij. Siitt'beintarft, m. = romrnel-, speelgoed-, oudroestmarkt; ook zooveel
als: ijdelheidskermis (vanity-fair). tali:befit,
fcbtu. (tj.) = beuzelen, kinderachtig doen,
stoeien, spelen; een uitdragerij drijven. Zan':
= speelpop.
= fantazieschortje. Zatti bettveri, 1. =
beuzelarij, kinderwerk.
= tandem.
an'bent (spr.: tendem), 1.
— = beuzelaar, stoeier,
m.
speelsch persoon.
= wier, zeegras.
Zang, m.
angen'te, in. —, —8 = tangens, raaklijn.
Sangentiat'fraft, tn. — = middelpuntvliedende kracht. tangie'reit, fcbin. (tj.) = raken.
Zara (spr.: tenk), nt. --e = tank
(groote bak voor petroleum e. d.).
Tancredo.
an'freb, m.
—e = (donker) woud, denBann, nt.
nenwoud (poet.). lan'ne, —n = den,
denneboom. tan'nen = dennen, van dennenhout.
1. ; :bot3, f. =
anlien110autn, nt. ;
denne II boom ; -bars ; -hout.
an'nenlInabet, in.; :Watt), m.; :3a4fen, =
dennelnaald; -bosch; -appel (of: mastappel).
annliatifer, m. = Tannhauser.
—e = denneboschje.
an'ttic4t, 1.
tannin', 1. —(e) = tannine: looistof.
an'tatiO, m. = Tantalus. an'tatuOuat,
= Tantaluskwelling.
an'te, in. —, —it = tante.
antieme (spr.: tätjëtne), tn. -, n = tantierne: winstaandeel.
tam, Zang = dans; (de) dansenden;
icb babe nod) einen Z. mit ibnt = ik heb met
hem nog een zaak uit to vechten; er muf
mit an ben Z. = hij moet er ook aan gelooven; bad fear sin Z. ! = dat was een leventje!
nt. = dansbeer. bc0 Zcnt3'flein
fcbiningett = een dansje maken, dansen.
ait3' tiettiftigung, tn.; :tioben, m. = dans (1vermaak; -zaal (of: -vloer).
fcbtu. (b.) = trippelen, huppelen,
met kleine danspasjes zich heen en weer be;35
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ween. tan'acn, jcbi p . (b.) = dansen; zie ook:
s,431etfe; 6 tan3t fist bier gut = 't danst hies
goed. in. = danser. Zan,:
—nett= danseres, danseuse.
M erin, iv. —' —nett
=danslustig; mit ift t. (3n Mite) =
ik heb lust om te dansen.
ZanA'llgefellicOaft, iv.; :friiit3'nrjen, f. =
dansilgezelschap
-partij); -klub.
= balboekje.
lanOarte,
=
;
llfunft,
0).
;
:1c4rer,
Zaimi
dans 11 kunst ; -meester ; -lokaal.
tattOuitig = danslustig.
Zan6i llfdoitt, tn.;
=
10. ; jdMitc,
dans pas; -schoen ; -school.
leerling-danser, iem. die
nt.
dansles krijgt.
iv.=
ZanVitunbc, to.; :bergniigen, f.;
dans les ; -par tij (of bal) ; -woede.
onbeholpen cloen. tom:
[ta'4,ern, idol). (b.)
rig =-- onbeholpen.]
ZaOct', 1. —c = tapijt in: etiv. Z.
bringer = jets op 't tapijt, te berde, ter
sprake brengen; er ift nit auf bent Z. = niet
= behangsel.
heel wel. Sapc'te, in. —,
Za0clenbeilang, in. = geweven of gewerkt
behangsel. ZaPetenburte, rand van.
behangsel. Sapeitennaget, tn. = tapijtnageltje, klein spijkertje. lapcitentiir, iv. = verborgen, geheime deur.
behanger. ta4n3ic':
—e
lalmier',
ren, fcbiv. (b.) = behangen. lapcaie'rer,
behanger. SaticAle'rung, iv. — =
behangsel.
taVier = dapper, moedig; t. trinten = flink,
dapper drinken. Satrferfeit, tv. = dapperheid, moed.
ZaPio'fa, iv. — tapioca: West-Indische sago.
= tapir.
m.
—, --(e)n = tapisserie: borZaPiiieric i,
duurwerk.
taP'Pen, fcbiv. (j.) = tasters, op den tast
loopen, tastend voortgaan, in den blinde rondtasten; lomp stappen, klossen. tii4r0ifcb =
lomp, plomp, onbeholpen, onbehouwen, onbenullig. ZaWitt4mu4, = plomperd.
Za04, in. —0, —e = klap (met de hand),
tik; lomperd, sukkel; S)an?., Z. = Jan Onbenul, Piet Lut.
= onbenullig.
Za'ra, Iv. — = tarra.
—n = tarantula (een groote
Zarans tet,
= tarantella
spin). Zarantel'ict, iv. —,
(een volksdans in Italie).
tarbatt'bo = tartando: vertragend.
Zarent', 1. = 'Parente. Zarentiiner,
— = Tarentijn.
Zarif, —e = tarief. Zarircrtniifii:
guns, to. = tariefverlaging. tarificiren, idnv.
(b.) = tarifeeren: den prijs vaststellen. tarif':
tnatQ = tariefmatig, volgens tarief. Zarir:
Inefen, 1. = tariefwezen.
= tarlatan (Hat Ind.
Zarlatan, in.
neteldoek).
Zarns faOpt, iv. = tarnkap: onzichtbaar
makende kap of mantel.
layoff, 1. —(e) = tarok (cell soort van
kaartspel). taroctieren, fcblv. (1).) tared
fPieren.
Tarpeische rots.
tarOesiiidier aet iett
= Tarquinius.
Zarquilt(ittO,
Zartaine, iv. —, —0
tartane ((It.) klein
Oenmastschip).
Zartar', zie Zatar.
Tartarus: onderwereld.
Zars tariO, In. --

rondas, rondschild.
--it
Zart'fcbc,
—(e)m, e Tartuffe: huichelaar.
Zartilfr,
iv. --, = zak, tasch, weitasch,
reiszak, -tasch; mull, mond; er Iiegt feinent
'cater auf bet Z. = zijn vader meet hem
onderhouden, hij host zijn vader veel geld;
fiber etiv. bie ci.uft in ber Z. macbett = jets
verkroppen; er bat ibn in bet Z. = hij heeft
hem in zijn zak of doet met hem, wat hij wil ;
einem eitth auf bie Z. geven = iern. er eon
op zijn snuit geven.
Ziiiiffieffraut, 1. = boerenkers, herderstasch.
a'iMenilauf3gabe, tn.; :Duct), 1.; =bleb, in. =
zakIluitgave; -bock; -kenroller.
Zaldienlliortnat, 1.; :gcib, j.; =fatenber, nt. =
zak formaat ; -geld; -kalender.
Zat fcbettmeffer, f. = zak-, knipmes; er ttaPpt
Aufammen ivie ein Z. = hij buigt als een
knipmes. Zn'frilenfpict, 1. = goochelspel,
goochelarij. Sa i fitenfpicier, in. = goochelaar.
= goochelkunst.
Zajcbettipicterfunft,
Zaifdientucf), f. = zakdoek. Sajcfmtutir,
=
to. = horloge. Salrijentniirterburfi,
zakwoordenboek.
— = beurzernaker, leerZatarner,
werker, kotiermaker, zadelmaker.
Za4ntainien, = Tasmanie.
= kopje. Znitife,
Ziikrtiett, f.
—0 = kop, kopje, kommetje.
, en = tastatuur: toetsenZaftatur', iv.
bord.
taffbar = test-, voelbaar.
Za'itc, iv. —, —n = toots.
tajten, fcbiv. (b.) = taster, voelen, grijpen;
er tajtete fidj itatt ber ,f)auMiir = hij ging al
tastend, op den tast naar...
Za'ftenbrett, f. = toetsenbord. Sajteitiiat,
handharmonica.
ntontfa, iv.
= taster; kromme of
r'a'fter,
sferische passer.
tastl!zin (of
m.;
:thert3eug,
f.
Zattl jinn,
gevoelszin); -orgaan.
Sat, iv. —, —en = daad; 3ur Z. fcbreiten =
tot daden overgaan: in ber Z. = inderdaad,
werkelijk; einen auf frifcber Z. ertappen =
ions. op heeter daad betrappen; bet ber Z.
butte fiat od. erft lRat, barn Z. = bezint eer
gij begint.
Zatar', in. —en, —en = Tartaar. Satarei',
bie = Tartarije. tatu'rifri) = Tartaarsch.
Zarbeitattb, nt. feit, ware toedracht,
feitelijke toestand, de elementen van de
(rechts)zaak; ben Z. aufnebaten = procesverbaal opmaken. Zarbeivel4, tn. = feitelijk
bewijs. taiten, i'cWro. (b.) in: viten unb t.
radon en handelen. Zaleribrang,
:burft,
drang, dorst near daden. talento4 =
werkeloos; onbekend. talettrciii) = rijk in
gebeurtenissen, in daden.
= Bader, bedrijver, schulc'a'ter,
dige; volbrenger. iv. — =
schuld; bie Z. reugnen = loochenen 't feit
bedreven te hebben.
= werkzaam, handelend;
feitelijke, krachtdadige hulp. Za itioreit, iv.
= werkzaamheid; in 5.t feen = in werking brengen, aan 't work brengen; aujer
Z. feten buiten dienst stellen, werkeloos
maken, buiten werking stellen.
Zat itraft, iv. = energie, wilskracht, werkkracht, geestkracht. tat'friiftig = energiek.
tat'funbig = algemeen bekend. =
feitelijk, door de daad metterdaad.
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to. —, --en= feitelijkheid, daad van geweld; nt. = doopjjakte (of: -ceel); -bekken (of:
bon Morten fant man 3u Zi.ittiebreiten = van -vont); -boek (nr: -register); -verbond.
—n = -loop; ein Stinb au6 bet
woorden kwam men tot daden.
Zauje, to.
Z. bebett, fiber bie Z. batten = ten doop
Mita/to-Wren, febto. (b.)
tatoeeeren.
doopen; aandaadzaak, feit, werkelijkheid. houden. taujen, fr.tiv. (b.)
Zaffaci)e,
tat'fiicigir4 = feitelijk, werkelijk, wezenlijk. lengen (1,vijn met water bijv.).
—n = hand]. tat'fdjeln, —6, — =- dooper: ',.`,'sobanne6 bet Z. Zaur:
[2.,'at'fr4e, to.
taffrOnt, fcbto. (fj.)
doopformulier. Zauf'gefinnter,
Kleine liefkoozende forme),
tikjes geven, streelen.
= doopsgezinde, Mennoniet. Zauffmtb:
Zat'teritt, nt. —(e), = beefziekte. tatter/I, rung, W. = handeling van den doop.
f*. (b.)
beven, sidderen.
faltne, iv.; :tapelfe,
Zaufiliymb,
= doopilhemd; -kan; -kapel; -kleed.
= tat- 4teib,
:1..'airterfati (spr.: tettesol),
tersall
London : verzarnelplaats van lief- Zhurting to. —(e)6, —e = doopeling.
:pate, nt.; :Oattit, to. =hebbers van paardespoit, n-iet mooie stallen ZattflInante,
doop naam ; -vader (of: peetoom) ; doopmoeder
en paarden).
pout, breede klauw (of: peettante).
—,
Zati3e,
:fritmtato, nt ,; 4tcht,
(vooral: voorpoot van de groote roofdieren). ZauflIfttein,
doop brief(je) ; -maal, -vont.
tat'-ienfarntia = klauwvormig.
=
:3euailt,
I. Zau, f. —(eA —e = touw, scheepstouw.
Zaufltag, nt.; :3eune,
doop dag; -getuige.
11. au, to. —(e).6 = dauw.
tau'nen, fcbto. (b.) = deugen; bruikbaar, gezeeanker, sleepanker.
Zau'aitter, in.
—,
tauti = doof; verdoofd, gevoelloos; leeg, loos; schikt of nuttig zijn. Zau igenlitt,
= hij is aan een oor —e = deugniet. tat/Wild) = geschikt, bruiker tit auf etnent Clive
ge.schilitheid,
doof; fie finb t. gegen meine P3itten = doof baar. Zattn'tirriteit,
voor; tauben Cbren 4rebigen = voor doove bruikbaarheid.
ooren preeken, aan een doovemansdeur tau'ig = bedauwd, met dauw bedekt.
= duizeligheid, duizeling,
kloppen; eine taube 910(3 = een looze noot; ZaitInet,
bah ift . sine taube 91uf3 Wert = niets waard; bedwelming, roes, zwrimel. Zau'uteter, m.
= (een) bedwelmde, wankelende.
leege aren; tattber S'5afer = —6,
taube Kbreit
= duizelig, wankelend. tau'utetit,
geslachtlooze
wilde haver; taube
wankelen, als een bedwelmde
bloemen; taube6 Oeftein = gesteente zonder Tcf) l-u. (b.)
heen en weer bewegen; duizelen. Zanimet,..
erts; taube Aobte = doove kool.
= tuimelaar.
duifje.
taube,
(fcbtuel3.) daglooner.
—n = duif; tom; fief) 3ur Z. mad)t, ben Zaulter, m. —6, —
= Taunus(gebergte).
freffen bie atfen = al to good is buurmans ZaultiO,
Taurid (in Zuidf.
gek; too Zauben finb, fliegen Zauben bin = Zau'riett,
Rusland).
waar geld is, komt geld bij.
touwring,
rifleuver.
[thuiben, fd)to. (1).) = verdooven].
¶au'ring, nt.
Taurisch.
= cluivenei. Zaulieueittfatt, tau trifs4
taulienet,
roil, ruiling, verwis—e
= onnoozeiheid van de duif. Zcatibentatt, Zaufr1),
seling. tautfrOett, fcbto. (b.) = ruilen, omwis4)abirtjt, nt. = giervalk.
selen; etio. urn, aegen, fur etlt. anbre6 t.
-Zonti bettliftug, in.; :4a10,1.;
lets voor iets antlers ruilen.
vlucht, -til; -mest.
..:31teljt, to. = thuifitert, fcbtu. (Ii.) = bedriegen, misleiden,
Zau'Oettlipott, W.; Jciriag,
duivenil post; -slag (of: -til); -teelt (duiven- op een dwaalspoor brengen; er taufcbte meine
,Vroffnung = hij stelde mijn verwachting to
melkerij).
Zaulterick Ziitt'berirfj, leur; WI) t. = zich vergissen, zlch zelf misl'au'ber,
leiden.
thuldienb = bedriegelijk ; t. abut-tit
= doffer.
= doof held; gevoelloosheid, sprekend gelijk(end).
— = railer. Zaufri)erei',
dof heid ; leegheid.
ZaulMer,
—, --en = wijfjesduif, (Z.-Ned.) W. —, —en = roiling, geruil. Zatifrirge=
Zhiti bilt,
= ruil, ruilhandel.
frOCift, 1., =t)anbei,
duiven.
nt. —(66, —e zwam, paddestoel; tat/JAW/Tit, febto. (fj.) = in metaal inleggen.
een soort appel. Zaufdiier'arbeit, to. = inlegwerk (in metaal).
Zaub'neffet, to.= doovenetel, tat/Vitt/mm = Zauf0foittraft, tn. = ruilverdrag, -contrakt.
ruilziek.
doofstom. Zatifrituututenanftatt, iv.. :infti: taufdrtuftig
tut, 1. = doofstommenmstituut, -school. ZhulAung, to. —, —en = misleiding, bedrog;
vergissing, rnisrekening, teleurstelling.
= doofstomheid.
Zaubltuntutheit,
ruilverdrag. taufdy:
tanAen, febtu. (b.) = dutken, dornpelen, Zaufit'bertran, in.
voorover (in 't water) Weife = bij ruiling, bijwijze van roil.
onderduiken; fict) t.
duiken. Zau'clier, in. —6, — = duiker (per- taujettb = duizend; onnoemelijk veel; bie) t.
911enfcben= verscheiden duizenden menschen;
soon); duiker, duikelaar, duikeend.
een duizend(tal); Zaufenbe bon
ein Z.
Zau'efierllatt3ug, in.; zapOarat, in.; ;boot,
:geode, iv.= duikerlipak; -toestel; -schip; Venfcben duizenden menschen; Z. nub eine
91crebt = Duizend en een nacht; (ei), bet Z.! =-__-klok,
(wel) drommels! t. Zanf = duizendmaal beZau'rberboget, nt. = duiker, duikelaar.
dauwen; als dauw op dankt. tat/let/barn/in = duizendarmig.
I taitien, fct)to. (1).)
lets liggen ; vochtig worden ; druppelen ; dooien. feitbect, f. = duizendhoek. Zau'ienber,
11. tatren, fcf)to. (f.) = (een schip) verhalen, in. —6, — = duizendtal. tauje-nbertei =
duizenderlei. taujenbfact, taujenbfiittig
sleepen.
= eind touw, einde van 't touw. duizendvoudig, duizendvoud. Zausienbfuk
= duizendpoot. ezaw.
= kettingsleepvaart.
Zaujenbfii-4(1)er,
I:at/era',
duizendguldenkruid.
Zauflaft, iii.; jieden,
burr), f.; =butt7), fenbaiit ibentraut, 1.
35,
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taujettbiii4rig = duizendjarig. Zaujettb,fiinftter, m. = duizendkunstenaar. tauifenti=
mat = duizendmaal, -werf. tattleubmatig =
duizendmaal herhaald. Zaujenbfafa, in. —6,
—6 drommelsche kerel. ZattifiettbfAiitt,
1. —6, — = duizendschoon. taulettbite =
duizendste: er fommt iminer born ,,unbertften
in6 Z. = hij springt altijd van den hak op
den tak. Zatti fenbitet, f. —6, — duizendste
(deel). taujettbineife = bij duizenden.
Zatttotogie, Yu. —(e)n tautologie: stapelvorm, dubbelvorm. tatttutoinifri9 =tautologisch.
Zatt'trotifen,
= dauwdroppel.
Zatt'Imerf, 1. = touwwerk, want.
Zaultvetter, 1 . ;
nt.
we(d)er;
-wind.
Zag, nt. —es, —e = taxus(boom).
Za'gameter, nt. —6, — = taxameter (instrument dat den duur en den prijs van den nit
(in een rijtuig) aanwijst). Zagatiou',
—,
—en = taxatie. Zaralor, m. —6, ..to'ren=
taxateur, schatter. a'ge, in. —n taks,
vastgestelde prijs; belasting, kosten; schatting. tarfrei = vrij van kosten. tagie'rett,
(4.) = taxeeren. Zagie'rer, nt. —6, — =
taxateur, schatter. Zagiertutg, — en =
schatting, taxatie, taxeering. Tartirburng,
tn. = tarief.
talus.
TaigtO, nt.
Zaritiert,
= geschatte waarde, schattingswaarde.
Zeartiot3 (spr.: tick ..), f. = tiekhout.
Zeritnit,
— = techniek : kunstleer; vaardigheid. Zertynifer, nt.
— = technicus:
wetenschappelijk bouw-, werktuigkundige,
fabrikant e. d. ZerbItifum, 1.
fa u.
..fen = technicum, technische school. telt':
technisch; tecbnifcber Wu6bruct = vakterm, kunstterm. Terfototonte', —(e)n
technologie (wetenschappelijke leer van de
bedrijven). terkttotoigifit = technologisch.
Zerlytetmec4tet, 1.
— = geheime verstandhouding, afspraak, gekonkel, vrijerij.
Zee'rei, in. —6 = dashond, das.
Zebe'unt, 1. = tedeum: lofzang.
Zee, in. —6 = thee; Z. bat-tit:tut = the dansant; klein bal.
Zee'llbau,
:Daunt, nt.; :tirctt, f. = theellbouw; -boom; -blad.
ee'IlDicdjfe, in.; :aefettfc4aft, janne,
tv. = theellbus (of: -doos); -gezelschap; -pot.
Zeeleffet, m. = theeketel, bouilloir; botterik,
sul. Zee'finb, I.
lieveling. ZeeluMen,
at. = koekje bij de thee.
theeillepeltje,
=ntafr4itte,
-ketel (of: bouilloir).
Zeer, in. —(e)6 = teen. leer'tiremter,
=teerbereider. Zeettirentterei,
= teerkokerij. tee'rett, fain). (b.) = teren. teeirtrot=
teerachtig. terria = geteerd, vol teen.
Teerlacte, in., afte Z. = vuilik, zwijn.
Zeerlpittfet, nt. ; :fr4ttieterei, tn. ; :tonne,
W.; :wafter, 1. = teerilkwast; -kokerij; -ton;
Zeerluero, 1. = geteerd werk.
[-water.
Zeelfertnce.
=
=ftaube, to.; zjtoff,
theellservies; -struik; -stof (of. theeIne).
Zee'llftrauck
=taffe, in.; :topt, in. =
theellstruik, -kopje; -pot.
Zeelotater (spr.:
tuoteler), in. —(6),
=
teatotaler: geheel-onthouder.
- -e = vijver.
Zeit* nt.
ni.=vijvervisch.

Zeifuni, zie Zaifun.
Zeta, nt. —(e)6, —e deeg, beslag.
deegachtig, brijig. [teia
overrijp, beursch
(van vruchten); kleverig, pappig (van brood).]
Zeit, m. (Y. f.) —(e)t, —e = deel, gedeelte;
partij; aandeel; turn Z. = ten deele, deels;
win gricif3ten Z. = voor 't grootste deel, voor
't meerendeel; ein gut Z. = een goed deel,
heel wat, veel; 3inei ftreitige Zeife = twee
strijdende partijen; ic0 babe flint fein(en)
gegeben = ik heb hem zijn portie gegeven;
er benft fidj rein Z. = hij denkt 't zijne;
ift iljtn 3u t. geinorben? = ten deel gevallen;
itt fur inein(en)
= ik, voor mij; Maria
bat bat Bute Z. ernidOtt = 't goede deel gekozen (Luc. 10, 42). teit'Oar
deelbaar.
— = deelbaarheid.
eit'barfeit,
Denriff, nt. onvolledig begrip. terfeno
fcbm. (b.). = deelen, verdeelen, deelnemen aan; Die Stimmen Waren geteift
waren verdeeld; bie Stimnten Waren gfeicb
geteift = staakten; fie teilten ficb in ben 63e=
Winn = zij deelden de winst onder elkaar.
Zeiler, in. —6, —
deeler, verdeeler; (in
de rekenkunde) deeler. teirtiatlett, unr. (b.)
an einer Sadie deelhebben aan een zaak,
betrokken zijn in een zaak; er bat t., feinen
Z. baran. Zeit'Oaber, m. —6, — = deelnemer, deelgenoot, deelhebber. Zeitifiaber:
fttaft, tn. = deelgenootschap. [teitimft], tett':
ttaftia = deelachtig; einer Sacbe t. inerben, ma=
cben = een zaak deelachtig worden, laten worden. Zeitinatiltte, tn. -- (an einer Sacbe)='t
deelnemen,'t meedoen, aandeel, medeplichtigheid; deelneming, medelijden, belangstelling.
onverschillig, weinig beteit'natuttW
langstellend; verstrooid. Zett'itabintofinfeit,
— = onverschilligheid, verstrooidheid.
tettltetmen, ft. (0.) an einer Cade = deelhebben aan, deelnemen in iets. teit'net),
mettb =--- deelhebbend; deelnemend, belangstellend, rnedelijdend. Zeit itteimer, tn. —t,
= deelnemer, deelgenoot. [Zett'ne4z
mug], zie Zeifnabute. Zeitiputift, =
deelpunt. teit= deels, ten deel. 1"- eit'ftrede,
tn. = zijlijn (van een spoorweg); halte.
Zettutm, —, en = (ver)deeling (van
een lijn, een getal); verdeeling (van den
arbeid, een som geld, de stemmen e. d.).
TelluttOartifet,
deelend lidwoord.
tn.;
= deellllijn;
-punt.
ZeilitnOreett, f. = recht van verdeeling.
ZeilttnObertrag, = verdeelingsverdrag.
ZeiluttaWittett, f. = deelstreepje (-).
teitiveife = gedeeltelijk: in gedeelten. Zeivz
;,a1 f, in. = quotient. Zeit'Aatituttg,
.---betaling in termijnen, afbetaling.
Zein' (spr.: teeien) 1. —(e)t = theelne.
teq), 1. —t, —t = teint, geZeint (spr.:
laatskleur.
Zeleftutlett, 14M. = vonkentelegrafie. Zete:
grattint', f. —(e)a, —e =-_ telegram. Zetc:
graPir, m. —en, ----en = telegraaf. Zete.:
araipbettamt, 1. = telegraafkantoor.
gra'IpIntitieantter, m.
ambtenaar bij de
telegrafie.
ZetegralAenilbureau, I.; =Men%
:bra0t,
= telegraafilkantoor, -dienst; -draad.
ZetegralAettlIfabet, f.; =tittle, to.; j'tatioe,
tn. = telegraafilkabel; -lijn; -paal.
Zeteara itifiettliftation,
;Itiefen, f. = telegraatl!station ; -wezen.
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— = telegrafie. tetegra=
ZetegrObie',
Obie'rett, (.0.) = telegrafeeren. tete=
fira'ObtfrO = telegrafisch. Zetegrapttift i , m.
—en, —en = telegrafist.
Ze'tentarb, 11t. = Telemachus.
Zeleofoote, — = teleologie (leer van
de doelmatigheid der wereld). teteoto inifrO =
teleologisch (uit de doelmatigheid der wereld
voortvloeiende).
Zetepbote, = telefoon. tete.:
Pbonie'ren, 16)in. (t.) = telefoneeren. tete=
Obo i nifft) = telefonisch.
= telescoop. teteffo':
Zeleffop' f.
pifit = telescopisch.
zie Zeffe.
Zater, nt. — = (etens)bord, prezenteerblad, schaal of bakje (om te collecteeren),
flesschenbakje, palm (van de hand), plaat
(onder de klok van de luchtpomp e. d.).
ZellerlIelfett, f. od. = vosseknip,
vangijzer. taterfiirntig = bordvormig.
Zellerforb, m. = bordenbak, -mand.
= tafelschuiniênagére. Zetlerfetter,
mer, panlikker, klaplooper. Zetlertederei,
iv.
= panlikkerij, klaplooperij. Zeller:
frIyanf, = bordenkast, buffet. Zetster:
turO, f. = vaatdoek, servet. Zerterludritter,
nt. = bordenwarmer.
j. —(e)6 = telluur (een metaal).
teltu r rife4 = tellurisch: aardsch.
nt.
— = tellurisme : werking van 't
tutO,
dierlijk magnetisme. Zellteriutvt, j.
Tien = tellurium (toestel om de beweging
van de aarde en de maan aansehouwelijk te
maken). Zettur'rttetatt, f. = telluriummetaal.
— = tempel; paviljoen (in
Tempel, nt.
auffegen = een parparken enz.); einen
tijtje maken, een boom opzetten; einen Sum
iem. wegjagen. Tentvelf.
T. .0inan6jagen
berr, m. = Tempelheer, Tempelier. zenv:
peltvf, = binnenplaats bij een tempel;
huis van de Tempeliers. tetttintit, ici)in. (h.) =
een spelletje doen, een partijtje maken.
Zent'petilorDett, m., T raub, m.; =titter, =
tempelliorde; -roof (of: -schennis); -ridder
(of: Tempelier).
iv. = tempelliZetit'Pettiffijiittber, nt.;
schender, -wij ding.
Zent'Pera, — = tempera (soort waterverf).
Iteittperatttent', j. —(e)6, —e = temperament,
aard, inborst, gestel.
Zemperatt3'nefellictaft, in. = matigheidsgenootschap. Zemperiim i ter, in. — =
matigheidsman, afschaffer.
Zentiperatur', —, —en = temperatuur.
temperie'ren, fchlo. (0.) = ternperen, tempereeren: matigen.
— = Tempolier, tempelZetttIrter,
ridden ZetttplerbatO, j. = Tempeliershuis.
= orde van Tempeliers.
Zeuttrterorbett,
.. = tempo. tem
t'em'po,
temporaal:
wereldlijk, tijdelijk,
pore =
tijd zentporalien, = temporalin (inkomsten van de geestelijkheid). temporiir' =
tijdelijk, voorbijgaand. temporeir = temporeel : vergankelijk, wereldlijk. temporificrett,
fdjiv. (h.) = temporizeeren: op de lange balm
—,
eitt i tnO,
schuiven, rekken, talmen.
= tempos: tijd, tijdvorm.
tenakel,
vizorium:
Zettalet, en. n. 1.
handschrifthouder (voor den zetter).
letta3itiit', iv. — vasthoudendheid, taaiheid. 1
—en
zetoetti ,f
tondentie, tendenz: I

Zen,

tendenstrekking, streven. tettbettaiW
tieus : met bepaalde strekking.
Zenbettripro3et m.; =roman, nt. = tendenzlf proces; -roman.
— = tender.
Zett'ber, m.
Teneriffe, iv. = Teneriffe.
Zen'tte, in. —, —n = dorschvloer, deel.
= (woordelijke) inhoud.
I. Zeittor, in.
—e se .. mire = tenoor,
II. Tenor',
= viohooge mannenstem. Zettorigeige,
loncel.
enorift', in. —en. —en; Zeitor',
fiittger, m. = tenoor, tenorist. e.t.'enor'ftimtne,
tenoorstem.
in.
—, —en = spanning.
Zettfion',
= voel—,
—; od.
Zenta i tei, 1.
spriet, -draad, -hoorn.
TentaItten, f. —d, . mine = tentamen : proef,
vO6rexamen.
stemlooze ontplofZenue6
Zeltni,
fingsmedeklinker (p, t, k).
tapijt, kleed (op
—e
Ze/olncti, nt.
vloer of meubel). ZelYpicHarbeit, tapijtwerk, tapisserie. Zepipirbfabrifant, =toe=
ber, ,luirfer, m. = tapijtfabrikant, -wever.
-werker.
Zercerott', in. —en, —en = terceron (afstammeling van een Europeaan en een Mulattin).
Zerebittlbe, —, = terebinthe: terpentijnboom.
Zeren'tit0, lerett3' = Terentius.
nt. —(e)6, —e = termijn: bepaalde
dag of tijd, tijd van uitstel; zittingsdag (van
't gerecht), de zitting zelf; tijd van af betaling, af betaling. Terntinet, iv. — = gebied,
kring. terminie'rett, Ictiin. (h.) termineeren:
eindigen; (bij de bedelmonniken:) aalmoezen
inzamelen. lerminologle', iv. —, —(e)n =
terminologie: kunst-, vaktaal.
.. ni = term.
Zer'Ittinut4, m.
tenni/01)We = in of bij termijnen.
--tt
= termiet, groote witte
—,
Zermile,
Zer'ne, iv. —, --n =terne: drietal. [mier.
Terpentin', m. —(e)6 = terpentijn. terPett=
theartia = terpentijnachtig.
ZerPetttin'llbauttt, m.; = firniL
f. =
terpentijnIlboom, -vernis; -olie.
= Terpischore (muze van
Zerpfii rtiore,
den dans).
= terrein.
re)(), 1.
Zerraitt' (spr.:
—n = terracotta.
Zerrafofta, m.
--It = terras. terraffen=
Zerraffe,
furmig = terrasvormig.
—n = terriene.
errilte,
territorial' = territoriaal (den grond of
't grondgebied betreffende).
Zerrito'ritutt, j. —(6), .. Tien = territorium :
gebied.
terrorifie'rett, fcblii. (h.) = terrorizeeren: door
schrik overweldigen. TerrorWmit, =
terrorisme:schrikbewind. Zerroriff, in. —en,
—en = terrorist: aanhanger van 't schrikbewind. terrorrftifer) = terroristisch: schrikaanjagend, gewelddadig.
Ter'tia, tien = derde klasse (van
boven af, dus in Holland in een 6-kiassige
school de vierde Masse). Tertialter,
= leerling van tertia. Zertian'fieber, f.=
derdendaagsche koorts. tertiair' = tertiair
(de derde trap innemend). Zertiiirlortna,
= tertiaire formatie. Zeritie,
film, iv.
---n = tertie: l/ seconde. Zer3, iv. —,
—en = tents (derde toon van den grondtoon,
een stootmanior bij 't schermen).
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—c terzerol: zakpistool. duivelarij, hekserij, geduivel; streek; dromZer3ere, f.
mels lastige zaak. teulcintaiiig = duivelZergeroni, Zervro'ne, zie Zerceron.
—e = terzet, trio: drie- achtig.
Zer5etf, j.
stemmig zang- of muziekstuk.
ZeitIeWItiatincr, tn.; ,tiefrljtuiircr, in.
= tertsfluit. Zer3VeD, in. = duivellibanner; -bezweerder.
= Duivelsbrug (in Wilhelm
tiersstoot (bij 't schermen).
Zeulei%riitie,
= terzine: drieregelige Tell genoemd). ZeuletiMirnt, to. = satansZer3ilte, to. —,
gebroed. ZettleWbred, rn. = duivelsdrek,
strophe.
ZelMing, T. —(e)t, e U. -?, = klein geweer. assa foetida. eu i feWlIjutty, :tort, tn. =
velsche jongen, d. kerel. ZettIciairfite,
m. = Tessino.
—e = test: geloofseed; toots- tn. = duivelskers, wolfskers, belladonna.
Zeft, m.
steen. Zeft'afte, to. = testakte (Eng. wet, Zeti'fc@liirtit, in. duivelschlawaai, geraas.
nt. = duivelsche
waarbij van Plk ambtenaar de geloofseed ge- ZeuleWtift,
list; d. streek. ZeulekOtiert, f. = werk van
vorderd werd).
= geduivel,
e = testament; ba?, den duivel. ZettifelOeitg,
Zeftantenti, T.
alte nob ba?, %cue Z. tejtantenta'rifc4 = duivelarij,
testamentair, bij testament. ZeftantenWertle, tettlen, fd)tn. (b.) = een mijnschacht graven.
in. = erfgenaam volgens testament.
iteitflifc4 = duivelsch.
:egefutor (od. Zeu'rung, zie Teuerung.
ZeftantenWeriiffnung,
= testamentsilopening, -uit- Zettlotiuraer Watbo tu. = Teutoburger Wood.
:botiftrecter)
= Teutonen. Zentwitirt, =
voerder (of: executeur testamentair).
Zentoltert,
—e = attest, bewijs, getuig- Teutonia (naam van vereenigingen, studentenZeftat',
r1'eutonis4i,
to'ren
=
testateur:
korpsen
e.
d.).
teuto'itife
schrift. Zeftalor,
Germaansch.
erflater.
testeed (zie "eft).
teutfif), zie beutidj.
Zekeib, nt.
--e = tekst; Z. Sit cutter
teffie'rett, fcbill . (b.) = testeeren: een testa- I. Zegt, nt.
$rebigt = tekst voor een preek; T. 5u diner
ment (op)maken; getuigen. Zeftle'rer,
9Ytufif
=
t.
bij
een
compozitie;
id) tontine Sit
—?,, — = testateur.
lveit in ben Z. = ik pluis de zaak to reel uit;
.. ten q t. .. to = testiZeitimoltiunt, T.
er
nur Wetter lot T! = ga maar verder!
monium : bewijs, getuigschrift.
---c = tam (aeriet) au?, bent Z.= hij raakte van den
kord), f.
Zetrattorbi (spr.:
tetrachord: viersnarig instrument; systeem tekst, van de wijs, in de war; cinem ben Z.
iem. de les lezen.
— = tetrad- Wen
van 4 tonen. Zetrae' p er, f.
= tekst (een snort kleine druk—e = II. Zeglr, tn.
der: viervlak. Zetragon', T.
--, —(e)n = tetra- letter).
vierhoek. Zetrotogivi ,
tn.; :Dud), f.;
logie (een aaneenschakeling van drie treurto. = tekstiluttgave; -book; -vervalsching.
spelen en een satyrspel).
volgens, overeenkomstig den
Zetrarriy, M. —en, —en = tetrarch: viervorst,
tetrarchie: vier- tekst, textueel: woordelijk.
—(e)n
Zetraritie', tn.
= textielindustrie, weefvorstenregeering.
Zegtit'inbuftrie,
teu'er = dierbaar, dier, waard; dour; ba tear industrie.
fluter Mat t. = goede rand was duur; er bat tegritt4 .41a, zie tegtgentn.
zie Text H. Zegilvorte,
6 mir bocb nob t. berflorocben = heilig be- Zegildirift,
loofd; eirten teuern fib fcbtaren = een Buren $t. =--- tekstwoorden.
= Zag.
eed zweren; ba?, font mir t. 5u fteben = dat
Thalia (muze van 't blijspel).
kwam mij duur to staan. Zeu l (c)runn, to. Zijoili'a,
= thane (Schotsche adel— = duurte (van levensrmddelen); lure tajd. Zbatt, nt. —(e)?,
lijke titel).
(mijnw.) diepte.
-,
Zeitle,
— = duivel, drommel; ba ift ZOnnt'inar, z1e Zaarmar.
Zeitifet, m.
her T. fo?, daar gaat 't erg toe, 't is daar Zimuntatutogie',. — thaumatologie:
oremus; gel' od. fcber bicb -5um Z. = loop leer van de wonderen. Ztiattinaturn i, nt.
naar den duivel, den drommel; rein gan56 --en, —en = thaumaturg: wonderdoener.
ermiigen ift aunt Z. = is naar den drommel, Zbealer, = theater, schouwburg,
naar de maan; ben Z. (catcb)=wat duivel! — komedie; in?, T. geben = naar den schouwWagt (reitet) bicb her Z.? = heb je den duivel burg, naar de komedie gaan; 5itin Z. geben=
in? — be miicbte man b6 3.",eufM trerben = naar of bij "t tooneel gaan, tooneelspeler
theateragent.
Z.! = foei! —
worden. 7.rijea'ternactit, rt).
't is om dol to worden;
schouwicb fiimmere micb ben T. barunt od. icb frage ZinalerlIbefitri), m.; ,..triffet(ic), j.
't lean me geen drommel burglibezoek; -btljet.
ben T. banacb
,effeft,
=birettor,
schelen; ber arme T. = de arme drommel: eZtjea'terbittter,
= tooneelAdichter, -directeur; -effect.
= hij heeft den duivel
er bat ben T. fin
tooneelheld.
bea'ter.-:
ficbt bid) an? = wat drommel Zftealerintb, nt.
in; mad
scheelt je? — ber fcbtniirt bent Z. ein Cfjr ab = faffierer, in. = bureaulist.
hij zweert er maar op los; her Z. bat t rfiren IficalerlIfeben, f.; ,mater,
,Ctreirii,
=
auf itjm gebrorcben = hij is pokdalig: Milfig= tooneelneven; -schilder; -coup.
tooneel ;lediggang is Zinai terliftiid, I.; :3ettfitr,
gang ift bed 5;:euret lRuljehanf
des duivels oorkussen; man fott ben Z. nicbt stuk; -censuur.
= affiche.
an bie Uanb melee = men moot den duivel Ziwa'teriettet,
= Thoatijn (zekere
niet wakker maken; bae, milfte mit beat T. Zticati'ner,
5ugeben=dat zoo een duivelswerk zijn; mean monnikenorde).
theatrnal: tooneelspelerachtig.
man ben Z. ttennt, fo tommt er percent
als tfteatralifa)
— = Thebaan.
men van den duivel praat, dan trapt men Zfieba iner, m.
Thebe(n).
, en = nifrb = Thebaansch.
j,
hem op zijn staart. Zeufeici',
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Vice 2C., zie Zee 2c.
IfjeWarttO, = theisme: godsgeloof
(zonder geloof aan de openbaring). Zfleijr,
in. —en, —en = theist. ttjelllifr4 =theistisch.
= doos, bus; toonbank.
—,
'Zi'etc,
..ta = thema (muzikaal);
—
leinta,
onderwerp (van gesprek, opstel e. d.).
= Themis (godin der gerechtigZbeittiO,
[held).
= Theems.
theodicee (gods, —(e)it
ZOCObicee',
verdediging).
e = theodoliet (meetZ4eubotit i,
instrument voor afstanden en hoogten).
= Theodoor. Zileobo'ra, In.
Itn'obor,
Theodora.
= theogonie (leer
Zbeononie, io.
van de afstamming der goden).
ZOcorrar, nt. —en, —en = theokraat (aanhanger van de priesterheerschappij). Zoo:
fratie', in. —, —(e)n = theokratie: godsregeering, priesterrijk. tijeara i tifc4 theokratisch. Zfjeolon', nt. —en, —en theoloog.
—(e)n = theologie.
Zfieologie,
lo'gifc4 theologisch.Zticantanties,
theomantie (voorspelling door goddelijke ingeving).
—(e)n = theophanie : godsverschijning.
—n = theorbe: groote bas1ro.
•luit (een oud instrument met 14 tot 16 snaren).
—e = theorema: stelling.
Zficorem', T.
- = theoreticus. too:
Z4eureitifer,
relitA = theoretisch. tbeoretifie'ren, fc0ru.
(.)= theoretizeeren.Z4corie i,
—(e)n=
theorie.
theozoof: godtjeufolA', in. —en, —en
kenner, mysticus. cz000pti ie', ru.
—(e)n =
theozofisch.
theozofie. tfictifulMifri)
--en = therapeut: prakin.
^t izeerend geneesheer. zocrapen'tii,
=
therapeutica: praktische heelkunde. tOera"
- =
peulifit = therapeutisch. Ziierapic,
therapie : geneeskunde.
Zfierele, Ti)erc'fia, Thereze, Therezia.
Zije'riar, m. —(e)a = theriakel, triakel (verouderd tegengif).
,
=
Z4ermatiquelle, Ziier'me,
thermale bron, therme: warme bron; bad.
= thermidor („warmte7..t4er'inibor, nt.
maand": van 49 Joh — 17 Aug.).
Zliermotneiter, 1. (u. m.) = thermometer; bad Z. fteigt, Mitt= de t. rijst, dealt.
t4erinometrifri) = thermometrisch.
Thermopylen.
Z4ermopty(en, $1.
= Thersites, leelijke kwaadZtierii'te,
spreker.
Z4efau'r0, m. - - = schat.
ZYele, ZijeV, in. --n theze, thezis:
stelling; (in de versleer) Baling, onbetoonde
lettergreep.
70e0.)-taarreit, In. = kar van Thespis: rondtrekkend tooneel.
= Thess31H. Zbeffa ilier, In.
Zbeffalien,
Thessa-- = Thessalier. OefTallifff)
lisch.
Zbeurg', 111. --en, --en = theiirg: wonderdoener, geestenziener. Zfieurgie', —,
--(e)n = theilrgie: wonderdoenerij.
zie Tibet.
—e = thing : volksvergadering.
•
f.
m. Thomas; ein unglaubiget Z.
•een ongeloovige, T. Zivutiff,, en. —en, --en=
Thomist (vroegere aanhanger van Thomas
van Aquino).

Zieget.

Utitt 2C., zie Ton II 2C.
zflor lc., zie Tor 2c.
= thora: leer, vijf boeken van
ZiWra,
Mozes, pentateuch.
= thorax: borstkas; borstnt.
harnas, -schild.
ZIgcti cien, Ziga.'31en, 1. = Thracie. Ora':
cifth, tbrai3ifcl) = Thracisch.
Zbratt, 5r4rii'ne, 2C., zie Tian, Triine 2C.
e —en = troon. Ztyron'"
Zbroit, m.
fief-taming, to. = troonsbeklimming, -bestijging. Z4ron'tiefuerber, nt. = troonpretendent. tOroltett, fcbtv. (O.) = tronen, zetelen;
heerschen. Zkron'erbe, nt. = erfgenaam van
= troonsden troon. ZOron'entfagung,
afstand.
.-_nt.; :jimmet,
Virott' Ii fotge,
troonilopvolging ; -opvolger ; - hemel.
=
m.; " faai, m.; " ftufe,
troonlirede; -zaal; -trede (of: -trap).
Thule (fabelachstig eiland ver in
Z4u1c, T.
't Noorden).
Zixn'tifc1), nt. = tonijn.
Zilltrigau, bet = Thurgau (Zwits. kanton).
= Thurgauer. Our':
intvgauer,
ganifri) = Thurgausch.
= Thuringen. Zilii rriiiner, in.
to — = Thilringer. Ztlieringerivalb, nt. =
Thilringer Woud. = Thiiringsch.
Ztityntian, m. —(e) = thijm (een kruidige
plant).
Ziitg'fttL ZOOr'fuOtati, nt. = thyrsusstaf,
bacchantenstaf (met klimop en wijnloof omwonden staf).
Zia. (tertia)
butter Secbjef.
ten = tiara: pauseZia'ra, da't'e,
[lijke kroon.
= Tiber.
U.
Zi'ber,
Thibet (land).
Zi'bet, T.
in. —(e) = tibet (wollen stof).
tik; eigenaardige lief-—e
Zia',
hebberij, stokpaardje, hebbelijkheid. ticifen,
tiktak,
on. Zintitart, f.
fdP11. (1).) =
getiktak.
tief = diep; ba?, S'ttiff gefjt t. heeft veel
diepgang; tiefer Zeller = diep herd; tiefer
Zen = diepe, lage toon; ins tiefften Worhen=
in 't hoogste Noorden; lie tiefften 3nnern bon
Nuf3fatth = diep in 't hartje van Rusland
int tieffteit Sinter = in 't hartje van den
winter; bB in hie tiefe Fft,act (oci. bid t. in hie
%ad)* binein = tot diep in den nacht; er
ft* an Q3egabung t. tinter feinem Oruber =
bij staat in aanleg ver onder zijn broer; bad
faf3t t. Widen = dat geeft veel to denken;
ftiae Sailer griinhen (finh) t. = stille waters
—e =
hebben diepe gronden. Zief,
diep, waterweg. tiserhunig = met diepZiefbau, m. = onderliggende
grondsch bouwen. tierbetriibt= diepbedroefd.;
—n = diepte, laagte, diepgang.
Ziefe,
[tiefen,
(f).) = graven, uitdiepen; pei
len.] lierfennteijer, = dieptemeter. tier:
erfrf)iitiert = diepgeschokt. ziernang, in. =
diepgang. tiernetjeub = diepgaand.
(anti, = laagland, vlakte. tiertiegenb =
diep gelegen; (van de oogen) diepliggend.
Zier jinn, nt. = diepzinnigheid; diep gepeins ;
zwaarmoedigheid. tieffinitiq = diepzinnig;
=
peinzend: zwaarmoedig. Zieffinititriett,
diepzinnigheid. Zierftanb, tn. = ongunstige
ondertoon.
nt.
toestancl.
= smeltkroes, pan; (aanct Wad, in.
een drukpers) degel,
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zief*313, zie Zeafhof3.
Zleite, tn. —, —it = bak, tobbe, bakje, tobbetje, tonnetje.
—e = dier, beest; ein grde,?,
Xter, 1.
een hooge meneer.
Z.
Zierlautieter, nt.; =ctithetung, in.; =art, in. =
dierllaanbidder; -aanbidding; -snort.
= veeartsenij.
Xterar3tter,
= veeZierarptei'lliunbe, in.; ,frbute,
artsenij Il kunde; -school.
veeZier'ar3t, m. = veearts. tier s iir3tfic4
artsenijkundig.
=e00, f. = dieren llZier'llbefitteiber,
beschrijver; -epos.
= dier gaarde
Zier' garten, m.; :gattung,
(of: dierentuin); -snort.
1. = dierenligeZier' II g efer4t, f.;
vecht; -schilderij.
Zier'nefiticbte, = dierengeschiedenis,
-vertelling; geschiedenis der dieren, dierkunde.
Zieri bau4, f. = dierenhok, menagerie. Zier',1)eittuntle, = veeartsenijkunde. tie irifd) =
dierlijk (warmte, voedsel bijv.); beestachtig
(gedrag bijv.).
m. =
Zierlfenner, nt.; :Itaffe,
dierenilkenner, -klasse; -riem.
Zierlunbe, in. = dierkunde. Zierleben, =dierlijk leven. ZierIttenfrO, in.= dierrnensch.
Zietname, m. = diernaam. Zierittatur,
in. = dierenaard, dierlijkheid.
ZierlPflaime, tn.; :quitter, m.; ,quaterci,
= dierenliplant (of: zoOphiet); -plager;
-kwelling.
f.; :fags, in.; :fdjau, MO,
m. = dieren!Irijk; -sage; -tentoonstelling;
-bescherming.
vereeniging tot dieZier'fAuilberein,
= ziel van
renbescherming. Zierjecte,
de dieren, dierziel. Zierlvett, in. = dieren[wereld.
tiftetit, zie tiiftetn.
=
— = tijger. Zi'gerberfe,
Zii ger, m.
tijgervel. egerfarbig = getijgerd, gevlekt,
tijgerkleurig. Zi'nerfeti, 1. = tijgervel.
ftecfig = getijgerd, gevlekt.
in. =
m.;
7,1'gerilhaut, tn.;
tijgerljhuid (of: -vel); -bond; -kat.
enent, fchin. (b.) = tijgeren, gevlekt maken;
getigert = getijgerd, gevlekt.
= tijger. Zi s nerweituten, =_Zi'gertier,
wij fj estij ger.
Zi'gri4, m. = Tigris.
= tilbury.
Zirburt),
--n = tilde (een typografisch
Zit'be,
teeken : —).
tiliVbar = delgbaar, aflosbaar (van schuld).
Zitg'barfeit, in. — delgbaarheid, aflosbaarheid. tiligen, fchin. (h.) = delgen, teniet
doen, vernietigen; (Schanbe) delgen, uitwisschen; (Schulben) delgen, afdoen, aflossen,
amortizeeren. —, —en = delging, vernietiging, uitwissching; (van schulden) delging, aflossing, amortizatie.
= amortizaZiraltit011taffe, W.; =frbein,
tieilkas (of: -fonds); -bewijs.
Zint'bre (spr.: teribre), m. —(?,); Zimlicr,
= timbre: klankgehalte; Stempel.
tinti'be = timide: verlegen, bedeesd.
—(e)n = timokratie: verZintofratle',
mogensregeering.
= Tine.
Zin'tten, f.,
tingellin'Reltangel, in. (v. f.)
tangel, café-chantant.
Zingettningeliije,
= tingeltangelzangeres.

Xiirtieng.

Zinfturi, —, —en = tinctuur: aftreksel.
Zin'te, in. —, —n = inkt; kleurmenging,
schakeering; er fist in ber Tints = hij zit
leelijk in de benauwdheid, in de rats; in
bie Z. footmen, reiten = in verlegenheid komen, leelijk to pas komen; ha miifte ich Z.
gefoffen Winn = dan moest ik wel al heel
stom zijn.
Zin'tenlifafb in.; :MA, tn.; :fled (od.:fted4),
m. = inktilpot (of: -koker); -visch; -vlek (of:
-vlak, -klad).
ZitetettlIPuther, f . ; 4c4ttecre, Yu.; =Win, m.;
:tutfctier, in. inktIlpoeder; -poliep; -steen;
-lap.
tin'tig = inkthoudend, vol inkt.
tapp! = stip, stap!
ti4.4.1! = tip, tik! —
zorpet, tn.
— = punt, puntje, stip,
stippel, tittel. tiP'petig = krenterig, keutelig.
tiOnitt, Irbil). (h.) stippelen. tilypen,
(h.) = even met den top aanraken.
—n = tirade: woordenstroom,
Zirctibe,
aanhaling.
Ziraifteuri (spr.: tieraljeur), —e =
tirailleur. tiraittie'rett, fcbiro.(h.)=tirailleeren
(in verspreide stelling den vijand afbreuk
doen).
tirifie'ren, Rhin. (tj.) = tierelieren.
1. = Tirol. Ziroler, tn.
=
Tiroler. tivolifc4, tiroiterifrf) = Tiroolsch.
Zifc4, —e = tafel, disch; fie fiSen Pei
Z., gehen od. feSen fich 3u Z. = ze zitten,
gaan aan tafel; sines 5u Z. einfaben = iem.
ten eten vragen; non Z. unb sett gefchieben
lCirt = van tafel en bed gescheiden zijn; ber
Z. be ,t■ errn = de nachtmaalstafel, tafel des
Heeren; ber T. bee tattie = 't bureau van
de Kamer; reinen Z. mit etin.mathen= tabula
rasa, schoon schip maken.
= tafelilstel (of:
Zifttlauffati, :n.; =Dein,
-servies); -poot.
Ziftfrbeftect, 1. = lepel, vork en mes.
bett, f. = bed, tevens tafel.
1.; =Watt, 1.; :belle, in. = tafelilbier; -blad; -kleed.
ti'frijetti, Wu. (l.) =prettig, gezellig tafelen.
icfnu. (tj.)
tafelen, aan tafel zitten;
de tafel bereiden; [opdisschenj.
lifriflgaft, lit.; :gebet, f.; :gebccf, 1. =tafelligast; -gebed; -goed (of -linnen).
ZifIVIInenoffe, tn.; =ncrat, f. = tafelljgenoot;
-goed (of -benoodigdheden).
eXiftfynefrirr, 1. = vaatwerk. lifOnefeit,
fripaft, gezelschap (aan tafel); aanzittenden, gasten.
Ziffiy II Reftell, 1.; :glade,
,fafteit, 111. =
tafell!schraag: -bel; -lade.
=
Ziferrilftopfeit, 1.; :fort), m.,
tafelllkloppen (van geesten); -mandje; -lade.
Ziftifyler, m. — = schrijnwerker, meubelmaker. lifilyternrbeit, Yu.= meubelmakerswerk. litAtereV, in. —, —en = meubelmakerij.
lueifter, to. = schrijnZiffirferilicim,
werkersillijm (of houtlij m); -baas.
tiftVicrtt, fchtn. (1.) = meubelmaker, schrijnwerker zijn.
Zifciy fieb, f.; :itaciitiar, in.; :platte, iv. =
tafellilied, -buur; -blad.
= tafelrede, toast.
Ziffirrebe,
1.; :trust, nt. ;
1. =
tafelildans; -drank; -laken.
= tafeltijd, etenstijd. ZifcrOcitg,
Zifdr3eit,
1. = tafelgoed o f -linnen.
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Zitan', in.—en, —en = titan (zoon van Uranus
en Gea): hemelbestormer. tita'nett4aft =
titanisch: reusachtig.
titan'4altin = titaniumhoudend, zie Titan:
meta.
= Titania: koningin der Elfen.
Zitaltia,
titaltifit = titanisch: reusachtig.
Zitan'tnetall, 1. = titanium, nieuw koper.
— = titel(opschrift, eer- of waarZilet, tn.
digheidsnaam, rechtsgrond): tittel, puntje, stip.
1.; :Watt, 1.; =tionen, nt.; :fittifer,
= titelliprent (of -plaat, -vignet); -blad;
-zijde; -plaat.
= titelt1leffo4 = titelloos. Zileffudji,
zucht. Zileltuefen, f. = titulatuur.
titrie'rett, fcW-v. (b.) = titreeren: gehalte bepalen; (zijde) sorteeren.
—e = titularis (titeldrager).
Zitufar', m.
=
Zitufar'lltrifrOot,
; :far% nt.; =rat,
titulair bisschop; t. vorst; t. raad.
Zitulatur', iv. —, —en = titulatuur, betiteling.
fchiv. (h.) = tituleeren.
= Tivoli : plaats van
Zi'boti, T.
vermaak, uitspanning, spel.
Zi.'3lan,
= Titiaan.
2.1y. = Eater.
Zoaft (spr.; toast), m. e = toast: geroosterde boterham, heildronk. toaiftett, fchiv.
(h.) auf einen = toosten op iem.
Zobar: anno E. = 't jaar nul.
— = (woud)kloof.]
[Zo'bel,
to'bett, fchiv. (b.) = razen, woeden, tieren,
aangaan, spektakel maken.
m. = Tobias.
Zoblurfit, iv. = razernij, dolheid. totffiir4:
tin = razend, aan razernij lijdend.
Zoccceta, iv. —, „ten = toccata (muziekstuk
voor toetsinstrumenten, waarin de beide
handen in de voordracht eener notenfiguur
gedurig afwisselen).
Zodyter, iv. —, Tiichter = dochter; meisje;
mit be
,och8eit hatten od. fointtiert
opgehangen worden, met Lijntjes
luerben
dochter trouwen. ZoOteranitaft,
filiaal, filiale. Ziklyter gtett, 1.
— --='dochtertje, meisje. Zor4lertittb, f. = dochterskind, kleinkind. Zorlyterfirdie, iv.
dochterkerk, bijkerk. Zorlyterfattb, f.
volkplanting. tarfrterticl) = dochter= ondergeschikte vrijlijk. ZoOterfone,
dochmetselaarsloge. Zodyterntamt,
tersman, schoonzoon.
= meisjesschool; hiihere
Zadrtetlitule,
T. = school voor jonge dames.
ZocblerlIfOralte, tr.; :ftaat, m.; :ftabt, in. =--dochterlitaal; -staat (of kolonie); -stad (of
kolonie).
--n = pop, klein kind; toque
Zoete,
(dameshoed).
todie'rett, fchiv. (h.) = vet schilderen.
[—e] = dood, overlijden; eine",
rob, nt.
een natuurlijken
natiirtichen Tobe fterbert
dood sterven; er that auf ben E. front, bet,
ivunbet doodziek, doodelijk gewond; bct,?, ift
mit in ben T. Verhaf3t, 8ttiviber = dat haat ik
met een doodelijken haat of daar ben ik een
doodvijand van; mit Tobe ahgehert = overlijden; et ift (emu hinb) be?, Tobe = hij is des
= ik
doods; ich tvid bed Tobe?, (emu,
mag sterven, als...; fich 8u Tobe arbeiten,
rich doodwerken, dooddrintrinfen, lad)en
geen geld,
ken enz.; umfonjt ift bet T.
geen Zwitsers.

zie totert,
tobIntiin
doodsbang,
[debt). tob'brittnettb = doodelijk.
= voorgevoel van den
Zo'be4atmuttn,
doods(naderenden) dood. Zo'be&ttinft,
angst. Zo'be&m3eine, iv. = doodbericht,
advertentie, aanzegging. Zo'be4art,
=
= doodesnort van dood. Zolle&icrOcr,
lijke beker. Zo'bObotfitaft, = doodstijding. Zo'beettnel, m. = engel des doods.
Zo'beOattel, iv. = lijktoorts. Zo'be0aff,
m. = sterfgeval; auf ben od. im E. = in geval van sterven. Zo'beOurcitt, iv. = doodsvrees. Tto'benebattfe, m. = gedachte aan
den dood. ZO'be4gefaftr, tv. = doodsgevaar.
Zo'be0a4r, f. = sterfjaar. Zo'beeattt0f,
m. = doodstrijd. Zo'benattbibat, m. = ten
doode opgeschrevene. Zo'bettar4t, iv. =
eeuwige duisternis, duisternis van den dood.
0 'D0110t, = doodsnood ; in Eobedniiten =
in doodsnood. Zo'be ,Oeitt, iv. = marteling
van den dood, doodsnood. Zo'bOattaf, In. =
doodsangst. Zo 'berij iteltt, f. = gereutel (van
een stervende). Zo'beOritatter, m. = huivering, rifling van den dood.
:fclireefett, m.;
Zo'beilfel)taf,
= doodslislaap, -schrik; -sweet.
Zo'beOtifie, iv. = doodsche stilte.
:ftrafe, iv. = doodllsteek
Zo'beCiftok
(of genadestoot) ; -straf.
= doodelijke slag. Zo'be:
Zo'beOtreirli,
flambe, iv. = sterfuur, doodsuur. Zo'be,kaa,
sterfdag. Zo'bettrteit, f. = doodtn.
vonnis. Zo'bMierar4tuttn, Ia. = doodsverachting. Zo'betilertirecOett, = halsmisdaad. Zo'beftunbe, iv.= doodelijke wonde,
doodwond(e). to'beaviirbig = den dood verdienend, waard te sterven.
tobleittb = doodelijk vijandig; fie finb emit=
anber t. = zij zijn doodvijanden. Zobjeinb,
m. = doodvijand. Zob sfeittbfrliaft, =
doodelijke vijandsehap. tob'frant = doodziek.
tab s tid) = doodelijk. tonttatt, :ntiibe = doodmoe(de), doodelijk vermoeid of afgemat.
d o o div.
zie totenftiff.
zond e.
tobt, zie tot. tab'tett, zie tiiten. tabtlict, :ie
tatich.
- = Stoffel, ChrisZoffel, Zaffef,
toffel; stoffel, sukkel.
pen = toga (lang
u.
Zoi na, iv. —,
overkleed van rechters, professoren ens.).
f. — = tohoewabohoe: warboel,
warklomp, groote verwarring, chaos.
= toilet:
Zoiferte (spr.: two ..), iv. --,
aankleedtafel; kleeding; zekere plaats.
Zoifetlen[IfPienel, m.; :MC iv. =
spiegel; -tafel.
=
Zofaler, Zofaler, Zoialwr,
tokajer(wijn).
Zoffreta, zie Toccata.
tolerant' = tolerant: verdraagzaam. lute,
vans', iv. tolerantie. tolerie'ren, 1chiv.(0.)=
tolereeren : dulden.
toff = dol, krankzinnig, gek; zinneloos, dwaas;
driftig, razend, woedend; bad ift 8u t. = dat
is te dwaas; er macht e6 au t. = te bont;
t. unb hat = smoordronken.
—n = bosje, kwast; kuif.
Zotle, in.
tollett, fthiv. (b.) =_-_ ('t Naar) frizeeren.
II. tollett, fchiv. (ti.) = dollen, rich gek aanstellen, razen, tieren.
f. = dolhuis,krankrinnigengesticht.
Zoff'f)iitttl fer, nt, verpleegde in een krank-
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Zorifeueruttn.

zinnigengesticht, gek. Zott'neit, —, —en = Zon'ne, —, = ton, vat; boei (op
dolheid, krankzinnigheid; dwaasheid, zinne- 't vaarwater); teere Zonnen geben grotett
loosheid; woede, drift, razernij; dolle of Schaff = holle (leege) vaten klinken 't hardst.
=admit, m.; =getb, f. =
dwaze streek. Zottlotif,
= dolkop, drift- Zonnen'llbutter,
kop. to1110.ifig = dolkoppig, hoofdig, driftig. tonnenljboter; -maat; -geld.
roekeloos, doldriest.
toff/HO-it
Zon i nentleiviitbe, tongewelf. tonineiv
lueife = bij tonnen.
ben: bad ift ium Z. = 't is om dol, om gek
= aarden of leemen buis of
to worden. Zoltrttutt, to. = dolheid.
Zon'riinre,
—e = lomperd, onhandig PUP.
Zotipatfrn, In.
nt.
=
fraze
(onderdeel van een compersoon, lummel.
lummel, lomperd, pozitie).
—
Ziii'Pet,
kleischiefer.
botmuil, botterik; pomp stuk hoot, stomp; Zon'frniefer, nt.
iiber ben 32. fatten = onhandig doen; abet Zvi-C .10er, in. = toonzetter, -dichter, compoinerfen = iibertiOetn]. taIlieffiaft, nist. Zorrje#ung, in. compozitie.
ben
toonstuk, muziekstuk.
lummelig.
f.
fchin. (h.) =
tOrpiffn
—, --en = tonsuur: geschoren
lummelachtig doen.
Zoniur',
= kruin.
lonianaior (spr.: —ho n k), nt.
tomahawk: strijdbijl.
Zorttilte, to. —, —it = tontine: lijfrente(bank).
tomaat; liefdesappel. Zon'beriiitbernml, iv. = toonverandering,
—n
Zoniale,
f. = klankverschakeering.
= tomatensaus.
Zontrilenfance,
= tombak, geel doper. bonding, klankmaat, rhythmus.
Zonebat, nt.
Zon'toare, iv. = aardewerk.
tont'baten = tombaken, van tombak.
ron, ra. —(0, Zane = toon. klank, klern- Zon i vicneit, = toonteeken, foot, klemtoontoon , (kleur)toon , toonaard; in fauftem Zone = teeken.
op zachten toon; einen erniten Z. mit einem Zon'3iegei, m. = steenen dakpan.
= top (van de
(spr.: top), nt.
reben = een ernstig woord enz.; fctj mu( auO
einem anbern Zone mit ihrn reben = ik moet mast).
--e = topaas (gele edelBens op een anderen teen met hem spreken; Zotta', in.
steen).
er Ichtagt einen Z. an, bet mir nicht gefattt =
hij slaat een teen aan enz.; ben 32. attgeben Zopf, m. ZiMe = pot; ale?, in einen
den toon aangeven (eig. en fig.); ber Z. Pit Z. merfen= over een kern scheren; bit fannft
auf Ole erne Silbe = de klemtoon valt ...; mir Ziliifchen melee = ik zou je danken; boO
ift noch nicht in hem ZoPfe, lee eO fochen fed =
= de gnede loon.
bet cute
't is nog niet in 't vaatje, waarin 't zuren
klei, leern, potaarde.
nt. —(06
= potbloem. Zopf':
Zon'abjtanb, nt. = toonafstand, interval. moet. ZoPrbfunte,
tott'aitgebettb = toongovend, invloedrijk. Brett, f. = aanrechtbank; bloempottenplank.
—
lon'angeber, nt. = toongever.
Ziiprenen, f. = potje. Zii4rfer,
= pottebakpottebakker. Ziittiferarbeit,
toonaard.
I. Zon'art, in.
—,
—en
=
pottekerswerk.
kleisoort.
ton'artig
H. Zou'art,
bakkerij. tiilertt, fchin. (h.) = aardewerk
kleiachtig.
Zonlbrernung, 11).; ,birnter, in.; :Witham maken. t00lern - aarden.
:fcbeibe, in.; :ton,
= toonlibreking; -dichter; -dicht (of: ZOO'ferlierbe,
pottebakkers aarde ; -schijf ; -klei.
compozitie).
tonen,
klinken,
laid
Ziip'fertuare,
in.
aardewerk.
tonen, fchru. (h.)
= pot]Jplant;
klinken; [laten hooren,aanheffen];(vankleuren) Zottrl!rielviir44, f.; :nutter,
sc'eakeeren, ich babe babon fo ettu. t. hken = -kicker (of: keukenpiet).
= poffer. Zolefecter, in. =
ik heb er zoo iets van hooren verluiden.
Zo4.1ffitrlytt,
kleiaarde, leemaarde. tii': potlikker, lekkerbek. Zoprinctrft, nt. = potZon'erbe,
= potdeksel.
—,
temarkt. Zo4rftur3e,
van klei, Icemen, aarden.
item
topica (leer van de vinding
toonval, kadans. Zonjoine, Zo'Plf,
Zon'fati, nt.
in. = tonenreeks, gamma. en schikking van de stof veer een wetenz on' n e f a k =fleiriiirr, 1. = aarden of leemen schappelijk werk). to'4ifr4 = topisch: plaatvat. Zon'grnbe, In. = leem-, kleiput; leem-, selijk. 5.ropograpir, in.—en, —en = topograaf.
topografie:
—(e)n
kleigroeve.
ZoPogratiffler, in.
plaatsbeschrijving. topograVnifen = topoZonlictite, in. = concertzaal, muziekzaal.
[grafisch.
ZoIti, in. = Toontje, Tonic.
toollo!,
z
toinin = kleiachtig.
Zor, nt. —en, —en = dwaas, ged.
tonica: grondtoon.
—,
ZWnita,
--e = poort; bet bo O
Zor, j.
tWnifrn = tonisch: versterkend, spannend.
= tonkallboom gehen = near buiten gaan; unto Z. gehen
Zonletlibanin, in.; :bonne,
(Am. boom met welriekencle vrucht); -boon. de wallen omwandelen; bet 3erivirrung Ziir
unb Z. iiffnen = alle deuren wijd openzetten
I
= kleikalk.
Zoit'fatf,
= poort:Muffler, in. = toonlkunst; voor... Zor'atinet,
:bout),
Zon'llfunft,
= slagboom. Zor':
hengsel. Zor i bannt,
-kunstenaar.
= stadskornmies.
Zotetager, 1. = kleilaag.
eitineniner,
= klank-, geluidsleer.
Zo'reOttin;, zie Zorfchlut.
Zon'tenre,
Ziirfe = turf, veep.
—(e)6, --e
= toonladder, gamma.
leiter,
Zorf,
= doorrit.
ton'to0, = toonloes, klankloos. Zon'iofinfeit, lori fonrt,
= toonloosheid, klankloosheid. 5.ron'inat torrartig = turf- , veenachtig. ZorfaCrne,
= turfasch. Zurftwbeit, = veengrond;
= maat, lengte van den toon; quantitert
turfzolder.
van de lettergreep. klank-,
geluidmeter.
:fetter, 1.; ,feiterung, In.
Zorflierbe,
turfilaarde, -vuur; -verwarming.
tonnetje, vaatje.
Vinn i rnen, j. -A.
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= veenderij. Zortlanb, f.
Zorfartibe,
veen-, turfland.
= vleugeldeur, vleugel (van
Or'fliinci,
een poortdeur).
veenderij.
rffterijer, tn.
Zorrntoor, 1.
turfsteker, veengraver.
—6, —
('t) turfsteken; veenderij,
orf'ffich, nt.
vervening. orrfiiitf, f. = turf, brok turf.
=poorillgeld; -klok.
f.; :Mode,
Zor'keit, —, —en = dwaasheid, zotheid;
dolligheid; atter fchatt her T. nicht = hoe
ouder, hoe gekker.
Zotbiiter, tn. = portier, concierge.
= dwaas, dwaselijk, zot.
dwaze, zottin.
Zii'ritt, to. —, —nen
Zorlet, --; --n =
wiinpers; wankeling, dronkenschap. tor'reln,
fcbm. (h.) = wankelen, tuimelen.
Zorna'bo, in. —(6), —6 = tornado (hevige
wervelwind).
[u. f.], —6, -- = ransel, reisZorn-li fter,
ta,sch, boekentasch.
torpedo6fficier. Zor.:
ZorOe'ber,
= torpedo. Zorpeibo:
peibo, nt.
fstiff, f. = torpedoschip.
= poortrZor'llPfOrtren, f. • :fdttiefter,
cleurtje (of: loket); -sluiter.
bois van Torricelli.
ZorrieerlifrOc Mi3fire
= poortsluiting; furs bor
or'fdyluft,
op 't laatste oogenblik, op 't nippertje. or',
= poortschrijver.
fdireiber,
torsie: draaiing,
—, --en
Zorfion',
wringing.
= torso : romp (van
to-00, tn. —(,f,),
beeld).
Zor'fperre, Iv. = sluiting van de poorten.
—(e),6 = onrecht, verdriet; einem
port,
antun = iem. een streek bakken,
einen
= om
een poets spelen; et tut e6 mix sum
mij to hinderen.
= taartje, gebakje. Zorite,
ZOrt'clien, f. —t,
= taartehi. —, —n = taart. Zor'tenteig,
deeg.
—,
—en
=
tortuur:
pijniging,
Zortnr',
marteling, pijnbank.
=tuicirter, nt. = poortljwacht;
Zor'lltuadie,
-Wachter (of: portier).
Zor'lvea, tn. = doorrit, koetspoort. torlueit =
we genwijd.
Tor-i6 = tory (conservatief
Zo'rb, in.
in Engeland).
Zor'3oll, = poortgeld; stedelijk invoerrecht.
tojett, fcbtv. (fj.) = razen, tieren, rumoeren,
loeien, gieren.
et Malta, f. = Toscane. toNfaltifr4 = Toscaansch.
—c = plum m.]
[Zia% nt.
tot = dood, overleden; tote6 Saffer = stilstaand water; tote6 RaVitat = dood kapitaal;
toted $farth = dood panel; Oilier her toten
jamb = goederen in de doode hand; tote6
Wtei6 = dood spoor; sin Toter, her Tote =
een, de doode; bah Tote Meer = de Doode
Zee.
total' = toteal.
Zotarianficbt, iv.; ,eittbrud, nt. tote:11;H
aanzicht; indruk.
1..'',otalifa'tor, —en = totalizator: (bij
machines: teller van 't aantal slagen, draaiingen e. d.; op wedrennen: booking en
overhandiging van do weddenschappen).
talitdt', tv. —, —en = totaliteit. lotati,
totaal. totaal bodrag.
funtnte, tv,

Zrab.

Olen, fcb . (b.) = dooden, doodslaan.
Zolettatfer, nt. = doodenakker, kerkhof.
Zo'tenantt, 1. = zielmis. Zolenbabre,
tv.=lijkbaar, doodbaar. tolettbanne= doodsbang. Zolenbefittviirer, tn. = doodenbezweerder.
o'tenDett, f. = doodsbed, sterf= doodsbleek. to':
bed. tolenbtaft,
tenbliiffe, doodelijke bleekheid, bleekheld des floods. Zo'tenbucl) = doodboek,
-register. Zo'tettfarbe, iv. = doodskleur.
= lijkplechtigheid, -statie.
Zoitenfeier,
= vlag halfstok.
Zo'tettflagge,
fled, in. = doodvlek. Zo'tengebet, f.
gebed voor de dooden. Zoitenneldute, f. =
doodsklok. Zo'tenaefeit, f. = lijkstoet.
= lijkreuk. Zolettgeriift,
Zolettaerud),
f. = praalbed. Zolenaefattn, - lijkzang.
Zolettatode, to. = doodsklok. Zottenarii,
Der, nt. = doodgraver.Zolettaruft, Vv.= grafdoodsch; lijkachtig.
kuil, groeve. to s tenbaft
Zo'tenbau, 1. = sterfhuis;lijklmis.
bentb„ f. - doodshemd. Zirtelltinne, 113. =
lijkklacht. o'tettfopf, m. = doodshoofd;
doodshoofd(vlinder). Zolenfratnpf, nt. =
doodkramp, tetanos. Zo'tettiran3, =
lijk-, grafkrans. Z0lentreu3, f. = grafkruis.
Zo i tentifte, tv. = doodenlijst. Zowititttaigi,
f. = dood-, lijkmaal. Zolettntaridt, nt. =
(militaire) doodenmarsch; treurmarsch.
lijkmasker. Zolenmeffe,
tenntaae, Iv.
to. = lijk-, zielmis. Zolettopfer, f. =
Zolettrenifter, f. = doodregister.
= lijkschouw(ing). Zolen=
Zolenfrhau,
frfyin, doodceel, doodbriefje. own,
ftabt, Iv. - doodenstad. Zolenftarre, to. =
strakheid, stijf heid van den dood. to'tettftili=
= doodsche stilte.
doodstil.
= doodendans.
Zo'tentan3,
Zoleniltriiaer, tn.; Aterbrennung, W.; ,bogei,
= lijkildrager; -verbranding; -vogel.
dooder, doodslager,
ZO'ter, nt. —6, —
moordenaar. totiaeboren = doodgeboren
(eig. en fig.). Zotlarlten: be, ift sum T. =
't is om je .dood to lachen. tot'frbieWn, ft.
(f;.) = doodschieten. Zot'frigag, nt. = dooddoodslag, moord. torfAtagen, ft. (h.)
slaan, dooden (ook fig. van den tijd bijv.).
Z.!ot'ffbliiger, = moordenaar; doodslager,
knuppel. tot i felitueigen, ft. (0.) = doodzwijgen.
tot'ftettett, ft. (h.) = doodsteken.
hi. —, —en = dooden, moord; dooding (van 't vleesch).
-- - kettingZona* (spr.: toeaazje),
sleepvaart.
toud)ie'ren (spr.: toesjieren), fchtv. (fj.) =
toucheeren: aanraken, beleedigen.
Tour (spr.: toer), tv. —, —en = toer, reis,
uitstapje, ritje, tochtje; valsch kapsel. Zan,
rift', tn. —en, —en = toerist.
--, —6 = tournëe:
ZourttOe' (spr.: foci ..),
rondreis.
tournie'rett, fchtv. (fj.) = tourneeren: keeren.
Zouritiquet' (spr. k0), f. —6, = tourniquet.
= tower (in
Zoluer (spr.: touei . ), nt.
Londen).

= toxicologie: leer van
ogifolonte', Iv.
de vergiften.
drab, --(c)d = draf; T. reiten = in draf
rijden; ein Verb in ben T. fetien = in draf
brengen, laten draven; einen cut ben T. hriniem. aan ('t work) wtten, iem, zeg.
Reit
gen, wear

op staat,
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Zrabant', in. —en, —en = trawant, (lijf)wachter, satelliet, geleider; maan.
tra'ben, fd)iv. (1.) = draven: bocb t. = met
hoogopgetrokken pooten draven; hoogdravend zijn. Zra l ber, m.
= draver.
zie Treber.
trabucoZrafneco, Zrafttrro, iv. —,
(sigaar).
— = tracheotomie: luchttraMeotontie',
pijpsnede.
:raft, —, —en = vracht (bout), gang
(water); (kleeder)dracht, kleedij; eine Z.
$rfigef = een dracht slagen; gang (eten).
trachten, streven;
trarlyten, fct)iv. (b.)
einem nacb bem 2ebett t.
iem. naar 't leven
staan; fein Zicbten nob
= zijn leven en
streven.
= drachtig; (fig.) zwanger.
= trachiet (een soort
ZraciMV,
porfier).
Zrabitiorr, h). —, —en = traditie, overlevermg. trabitiorteff' = traditioneel.
Zrafir,
Z. iv. —, ---en =--traflek: handel.
Zraft, tn. —, —en = groot houtvlot.
= tragant, boksdoorn.
Zraganti, m.
tract' Ilba4re, iv.; :ftttb, 1. = draagbaar
(berrie); -band (of: bretel).
trairbar = draagbaar; vruchtbaar. Zra'ne,
—, —n = draagband; draagbaar, berrie.
triiige = traag, lui.
= draag;!Zra'nelibaffett, m.; •=ttittit,
balk; -boom (of: berrie).
Zrcrgebett, 1. = draagbaar bed, brancard.
Zraigeilforb, m.; =tam, m. = draaglikorf,
-loon.
fra'nen, ft. (f.) (bu tragft, er tragt; trim;
trilge; traps! getragen) = dragen; verdragen;
opleveren, opbrengen; er bat fcbiver baron
t. = dat is een groote last, een groot
verdriet voor hem; eine Oilcbfe, bad Vtuge
tragt welt = draagt ver; bad treigt =
't ijs draagt, kan dragen; ein gat)itat tragt
Binfen= brengt of levert rente op; erfangen
nod) etiv. t. = naar iets verlangen; er tragt
eine Sceu = hij schaamt zich niet; Leib urn
einen t. = over iem. rouwen, treuren; ein
Out ben einem 6u tetjen t. = in leen hebben;
er tragt ficb gerabe, aufrecbt = hij loopt rechtop ;
er tragt rid) fcbivare, hij kleedt zich in 't
zwart; biefer toff tragt ficb gut = blijft goed
in 't dragen; er tragt ficb mit gefeibrtid)en
Monett = hij koestert gevaarlijke plannen,
gnat van gevaarlijke plannen zwanger; [ba.?,
s,i3orto treigt eine 9,itarf = betragt; ein %int t. =
bekleeden; mein tragenbe?, burnt = 't door mij
bekleed ambt]; zieook: Oebenfen„aut,
Rafe, Necbnung, Scf)au.
Zra'Reornef, = draagbaar orgel. Zra'ge:
Pfeifer, m. = pijler. Zraigepfoftert, m. =
post, stijl, stutpaal.
— = drager; stut, schoor,
Zrii'ger, m.
steunbalk; T. eineb Ued)fefe., = toonder.
= draagloon.
Zra'neritoillt,
Zra i neilrienten, m., :fattet, m.; :fejjet, =
draagIlriem (of: -zeel); -zadel (of: pakzadel);
-zetel (of: -steel).
traglithig = kunnende dragen; t. fein =
draagkracht hebben. iv. =
(van een schip) inhoud, tonnenmaat; (van
spoorwagens e. d.) draagvermogen, -kraeht.
= luiheid, traagheid, lakschIriinljeit,
= wet van de ,
heid. Zrii0ei0oefeth

Iriiiteugrube.

traagheid. Zrair4eiOntontent, f. = traagheidsmoment.
Zra'flifer, m. — = treurspeldichter;
treurspeler. tranifo intifcf) = tragi-komisch.
Zragiromii i bie, iv. = tragi-comedie. tras:
glfci) = tragisch.
Zratffraft, iv. = draagkracht.
Zranii ibe, en. —n treurspeler. Zra:
RO'bie, iv. --, —n = tragedie, treurspel.
Zranai blenbiri)ter, m. = treurspeldichter.
ZragiVbienfpiefer, m. = treurspeler.
Zrag'Ofetter, m. = steunpijler, stut.
Zrag i llfeffef, nt.;
m.; ::ftein, M.; :Welke,
YD. = draaglIzetel; -stool; -steen; -vermogen
(of: -kracht, bereik).
rait'lc (spr.: tralje),
—, —n = traille:
gierpont.
= train, tros.
Zrain (spr.: tier!),
— = trainer
Zraiirter (spr.: treener), m.
(oefenaar op sportgebied). trainie'ren,
(tj.) = trainen: africhten. ZraVning (spr.:
treening), f.
= training: oefening.
Zrain'lltolonne, tn.; zfufbat, m.; ztuagen,
trein kolonne ; -solda,at ; -wagon.
m.
Trajanus.
Zraiatt', ZraIern,
traject.
Zrajeft', m. —(e)b, —e
= Trakehner (paard).
Zrafefrtter, m.
—e
=
uitgestrektheid,
streek ;
Zraft, m.
eind weegs.
trarta'bef = gemakkelijk to behandelen; handelbaar, geschikt. Zrattamenr, f. —(e)h,
—e = behandeling; traktement, traktatie,
onthaal, loon, bezoldiging. Zraftar, m. —(e)b,
—e
traktaat: verhandeling: verdrag, overeenkomst. ZrattatAen, f. — = traktaatje. traftie'reit, fcblv. (tj.) = trakteeren:
behandelen, onthalen; einen mit etiv. t. =
iem. op iets onthalen.
—n
tralie.
ZraVie,
tralla!= tralla! neurien.
[Tram, m. —(e)b, game = balk.] Zramibalpt,
iv. = trambaan, tramweg.
Zrant'Pet, — = lomperd, plomp
mensch. train:pan, 1cf-uv. (1.) = trappelen,
lomp stappen. Zrant'Peitier, f. = dromedaris, tweebultig kameel.
ZrattiPolini, tn. u.f.—(e)b, —e = springplank.
Zranti tunt) (spr.: =
tram(weg).
Zratt, tn. —(e)b = traan, vischtraan; fin T,.
fein = half in de roes zijn, aangeschoten zijn.
= traankoker. Zran':
Zran'brenner,
traankokerij.
breniterei,
Zratettee' (spr.: trdsjee), —(e)n =
tranchee, loopgraaf. tranciiie'rett, fobtv. (b.) =
trancheeren: snijden, afsnijden, voorsnijden.
ZrattrOierinieffer, f. = trancheermes, veersnij mes.
`T'ri'ne, —, —it = tram (in 't oog); Zeartert
Vergi6en = tranen storten; in Trtinen 5er=
ftiejen = in tranen wegsmelten. trii'nett,
fcbiv. (b.) = tranen storten trdnenbeb -9tntfi =
gelaat in tranen; ber Ueinfted tract = verliest vocht, traant; ein =cif3 trdnt = lekt.
Zriiltenattne,
= traanoog. Zrii'nenfiettt,
= tranenbeek.
; :briife, in. ; Jeutttinfeit,
iv. = traarObeen; -klier; -vocht.
= traanllfistel;
;
ZrVitenffiftei,
-vloeiing.
Zriiltenftitt, iv. = tranenvloed, -stroom.
,--- traanl!Zrii'nen114efiifie, fit.; =grufte,
vaten ( o f. -buizen); -kuiltie,
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Xranerflor.

Zriilten nut tn.; :trim in. = tranenlistroom iv. , —en = transportatie. ZranOorteurs,
(of: -vloed); -kruikje.
nt. —(e)6, —e = transporteur, hoek-, graad= zonder tranen, tranen- meter, graadboog. traIWPortie'ren, fcbtv.
tra'nenteer,
= bron van (b.) = transporteeren.
loos, droop;. Zriettencluelte,
rijk aan tranen, vol ZranOort'ilfoften, :mittei, 1.; :fd)iff,
tranen. trii'nenreid)
tranen, sentimenteel. Zriiltenfact, m.
f. = transporOkosten, -middel (of: vervoertraanzak.
middel); -schip.
ZraltenlIftront, in.; :tat, f.; :lime, Iv. =- Zran4fofition', iv. —, —en = transpozitie
tranenilstroom; -dal; -urn.
(zie: tran6ponieren).
trii'nenPolt = tranenvol, vol tranen.
ZrattOnbftantiation', iv. = transsubstanZran'nerue4, m. = traanreuk. tra'nidjt = tiatie: verandering (van brood en wijn in 't
lichaam van Christus).
traanachtig. traltig = tranig, vettig.
= betraand.
traltio4t,
Zrattbaati, 1. = Transvaal. ZransUkaa'ter,
Zranf, m. —(e)6, Zriinfe = drank in: Speife in. --6, — = Transvaler. Zr. = Transunb Z. = spijs en drank; drank (als genees- vaalsch.
n = transversaal:
middel); bid eciMieine mactjen biirmen Z. = ZratOberfale, iv. —,
veel varkens maken de spoeling dun. Zra-nr: snijlijn. tratif3enbents, zie tranfeenbent.
f.
—6,
—
=
drankje.
--,
iv.
=
traanton.
Men,
ran'tonne,
—a = drenk- of drinkplaats, -wed, -bak; Zra4e3', f. —6, —e = trapezium; trapeze,
-vocht. trait:fen, WI). (b.) = drenken, laten zweefrek. 7.tra4e3o-ib i , f. —(e)6, --e = trapedrinken; mit tt t. = met olie drenken, laten zoide.
= trapgans.
doortrekken. Zriitti'fafb = drenkbak,-trog; I. Zratqe, nt. --tt, ----n; iv. —,
drinkbak, -trog.
[LI. Zrap'Pe,
—, —n = voetspoor]. tray':
Zrannopfer, f.; :ftetter, iv. = drankiloffer pan, fcbi-v. (b.) = trappelen, trippelen. trap':
(of: plengoffer); -belasting.
Pen, fcbtv. (b.) = lump stappen, klossen.
= traanlamp.
Zran'tampe,
ZraP'Per, m. —t, — = trapper: Noord-Am.
Zran&ation', to. —, —en = transactie: pelsjager.
onderhandeling, vergelijk.
ZraPPiff, in. —en, —en = Trappist: monnik
= Trap pistentraiWilatpiltifd); :attattlifit = trans al- van den Zrappi fftenorben,
[orde.
pijnsch; -atlantisch.
trarai! = trara !
tranfcenbent', trattfcenbentat s — transcen- trafimenifit = Trasimeensch.
dent, transcendentaal : bovenzinnelijk.
Zraffe6 = tras.
Zrat
Zranfept', m. —(e)6, —e = transept: dwars- Zraffant', m. —en, —en = trassant, trekker
(van een wissel). Zraffat', tn. —en, —en =
schip (in kerken e. d.).
trassaat: betrokkene. traffie'rett, fciv. (b.) =
tranferie'ren, fcbiv. (b.) = transfereeren:
trekken (een wissel).
overdragen, -brengen. Zrant4figurationi,
—, —en = transfiguratie: verheerlijking (van Zratfit, in. = gebazel, gebabbel. trat':
Christus). Zrau0ormation', iv.
- -en =
fdien, trat'fdiett, fcbin. (fj.) = langzaarn
voortloopen, voortzeulen; babbelen, leuteren.
transformatie: vormverandering.
getrokken wissel.
—, --en = transfuzie: over- Zrati te,
—n
ZranOufion',
—(e)n = trattorie: herberg.
storting.
Zrattortei, tn.
=
trouwplechtigheid;
verlovings—
iv.
=
traankokerij.
[Zratt,
Zranlieberet,
geschenk]. Zrauf attar, = trouwaltaar.
transMilie'ren, fcbtn. (b.) = transigeeren:
onderhandelen.
Zrattlie, iv. —, —a = (druiven)tros, druif.
tran'benartin = trosvormig. Zrau'llentieere,
—(e)6 = transito: doorvoer.
Zran'fit,
Ia. druif. Zrau'bentitut, 1. = druivenbloed.
qm.; :tiattbet, at. = transitoliZran'fitif
goederen; -handel.
traullenfOrmin = druifvormig, trosvormig.
Zrauliennetiinber, T. = latwerk, waarlangs
trani fitib = transitief: overgankelijk.
.. be od. .. be = transitief de wijnstok groeit; spalier; geleide wijnstok.
fitit(unt), 1.
werkwoord. tranfittrrifc4 = transitoor : ver- ZraulienlIfur, ; :tefe, tn.; :faft, m.;
gankelijk, voorbijgaand. Zran'fit3olt,
=
:Ander, ut. = druivenlIkuur; -oogst (of
-pluk); -sap; -suiker.
transito-, doorvoerrecht.
tratiffritne'ren, fcbiu. (t).) = overschrijven. tratts big = vol trossen.
Zranffription', iv. --, —en = transcriptie. trau'en, fcbiv. (b.) = (einem) vertrouwen; (auf
einen) vertrouwen; (einen) (kerkelijk) in den echt
Zran&alor, tn. —6, —en = translator,
translateur: vertaler. tratOteit4a'nifrO = verbinden, trouwen; fidj (titans meestal ace.
tocit ook wel dat.) t. = wagen, durven; [t. =
transleithaansch.
traniMocie'ren, zie tran6lo3ieren. Zran&o: wagen, durven; einem etiv. t. = toevertrouwen]; icb traue bent i's'rieben nidit = ik verfation', --, —en translocatie: verplaatsing. tratOtimie'ren, fcbiv. (fj.) = trans- trouw de zaak niet; idj fonnte meinen fteett
fauns t. = tk kon mijn oogen nauwelijks
loceeren. Zran&niffion', iv. —, =
gelooven; trait, fcbau, iv= = zie toe, wien
transmissie: overdracht; overbrenging (van
een kracht). tratOntittie'ren, fdpu. (b.) = je vertrouwt.
transmitteeren : overdragen, overbrengen, Zrau'er, iv. = droefheid, treurigheid;
overzenden. trai0Parent = transparent. rouw, rouwkleeding; Z. aniegen, ablegert =
Zranfpiration', to. — transpiratie : zweet. in, uit den rouw gaan; tiefe Z. = zware rouw.
= rouwij:blube,
trattfPirie'ren, fcbiv. (b.) = transpireeren. Zratt'erlian3ttg,
tranOonie'ren, fcbiv. (b.) = transponeeren: kleeding; -band.
= ongeluksbericht,
(een muziekstuk in een anderen toonaard) Zrau'ertmtfd)aft,
overbrengen. ZranOurr, —e = noodlottige tijding. Iratt'erbecte, to. = rouwtreuresch.
transport: vervoer; overbrenging. tranOwr: laken, -kleed. Zraul erefdje,
= rouwvlag. Zrau'erfatt,
Zrau'erfatilte,
taller = transportabel: vervoerbaar, (van
= rouwfloers.
in. = sterfgeval. el.ran'erflor,
schulden) overdraagbaar. ZranOortation',
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treibett.

= treuril- Zrattiriateit, tn. Zrau'erligebicHt, 1.;
treurigheid, bedroefddicht; -gelui.
heid, droefheid.
rouwiltrouw1;ring;
`..7.ranierlIgeteit, j.; :flePreinge, j.
;frOcitt, nt.
stoet; -staatsie.
-akte.
Zraui crneriiit, f. = praalbed. Zratt i ergefatta, traut = lief, geliefd, littler», gezellig.
= treur(ge)zang. Zrawerneffinclite,
= liefje.
= tet, j.
treurige geschiedenis. Zrau'ergefttrei, j. = Irattittna,
—eit herkelijke huwelijksvoltrekking.
treurkreten. Zrau'ertlotteienft, nt.
rouwdienst. Zratt'erliatO, f. = treurhuis.
=
Zratt'unOliburft, i-; ,refl ifter, i. ; =ta g,
trouw boek ; -regibter ; -dag.
Zrattierllintt, m.; :jam j.; ;taPelte, la.;
:fleib, f. = rouwilhoed; -jaar; -kapel; -kleed. Zranerle,
- , —n = dwarsliju, -gang,
Zrau'ertfot nt. = same.
-balk.
- Zraneftle, lo. - ,
= tra,vestie: spotf.; ;mantel,
Zrau'erlittitici)e, ty .;
rouwilkoets, -niaal, -mantel.
tende omwerking van een gedicht; mannenrol,
Zrau'erlIntarfd), nt.; :ntufit, to. = treuril- die door een vrouw rnoet gespeeld worden.
marsch; -muziek.
tratieftte'ren, fcbtu. (tj.) = belachelijk waken;
trot/Vern, iAtt). (0.) = treuren; rouw dragen, verkleeden, maskeren.
rouwen.
draf, droesem, druivernoer.
Zrefier,
= trekschuit.
ongelukkige, treurige Zrect iftijiite, la. —,
Zrau'ernacitrickt,
= klaveren.
Zreff, j.
rouwverortijding. Zrau'erorbnuna, la.
II. Zreff,
—e = tref, slag, houw;
dening, bepalingen orntrent den rouw.
Zrau'erlIPaPier, I.; :rant., tn.; :frtgeter, tn. - Zr. ift Zrumpf = men moet 't naar wager,
treffen, ft. (b.) (bit triffft, er trifft; traf; traf c;
rouw papier ; -rand; -sluier.
ZranierlifOtel, T.; :fpietbid)ter,
....ftilittne, triff! getroffen) = treffen, raken; (aan)treffen,
lo. = treurilspel, -speldichter; -stem. ontmoeten; bie huger bat the getrojfen heeft
Zran'etlftiitl, 1.; :ton, nt. =treurljstuk;-toon. hem geraakt, getroffen; pie baben e?, getrof,
Zraut ertuci), j.=rouwlaken,-kleed. Zrairer3 fen = U hebt 't geraden; bie Neibe toirb aud)
= On tr. = hij krijgt ook wel een beurt; mit
Marten, nt. = lijkkoets. Zrau'ertnethe,
barren unb t'offeit
mancber getroffen =
treurwilg.
= geduld overwint alles; er bat mit Feiner terj.; :311,
Zrau'erMeit, lu.;
mutung bc0 glicbtige getroffen = hij heeft juist
rouwiltijd; -kamer; -stoet (of: lijkstoet).
gegist; treffen anf (f.) = toevallig ontrnoeZraufbatt, 1. = druipdak, -lijst.
Zrnule, Ia. —, —it = drup, drop, begieting, ten, ondervinden: lair trafen auf eine Oefett,
daft i. ran6ojen = wij troffen
er traf auf
('t) druppelen; (dak)goot, waterloozing: auf
bem Negen in bie Z. batmen = van den regen VBiberftanb = hij ondervond, ontmoette tein den drop raken. trauleItt, jcfno. (O.) = l genkanting; ea traf ficb = 't gebeurde;
druppelen, doen neerdruppelen, in druppels trifft ficf) gut, ba3 = 't treft, goad, dat ..;
neervallen, druipen. traulen, trattlett, zie ook: Mfommert, 21.norbnung, 9.thrtalt, leCfinricbtung, Dtaf3reget,
fcbto. (b.) = druppelen, druipen, lekken.l ftimmung,
Zraurfat j. = regenton. ,etraufirinite, 111 . - S-cbt-Darz,, Zeranftattung, Zorfebrung, Satit.
dakgoot. Zraurr a ,fi re, to. regenpijp, spu- Zreffen, — = onttnoeting, gevecht,
were Zraufftein, tn. = druipsteen (onder slag; inc.', Zr. geben= ten strijde pan; tuenn'it,
de goot). Zraufttlaffer, j. = regenwater Arm Zr. fortnnt= als 't op de beAlssing aankomt, als 't er op aankomt; ba,?, erfte, eilveite
(van 't dak bijv.).
trouwgeld. Zr. = de eerste, tweede slaglinie.
:nab, j.
Zrau'netiiibr,
=
trouwplechtigheid,
r
treffettb
= treffend, juist, sprekend gelijkend.
Zraulmnblutta,
—
winnummer, prijs;
Zreffer, Itt.
huwelijksinzegening.
trau'llah = gezellig, huiselijk, innig, lief, be- treffer; schot of stoot, die raakt. trefflicii
trelfelijk, voortreffelijk. ZreftlicVelt, tu.
=
haaglijk, hartelijk.
droom; bat; treffelijkheid, voortreffelijkheid.
Zraum,
—(eA 1-thunie
daar
denk
ik
in
ZreiVanter,
m.
=
drijfanker.
f.
Mitt mir int Zr. nicbt ein
de verste verte niet aan; Zrdunte flab drijfijs; mit Z. geben = kruien.
traben, ft. (u.) (id) teethe; tried; triebe; treibe!
Scbaunte = droomen zijn bedrog.
drijven, jagen; [zwerven:] (einen
getrieben)
Zratnlbilb, f.; :bud, j.; :banter, m.;
tong, to. = droomilbeeld; -book (ook: drou- 3u einen kampfe, cite Cite) aandrijven, aanrner, slaapmuts); -uitlegger; -uitlegging. cotton; (3ur Tseroicifiung) drijven: ($ftan3ett)
trilu'nten, ;city . (0,) = droomen; soezen; trekken, kweeken; (einen Zunnet in einen
peinzen, mijmeren ; id) od. mir traumte = ik &rg) maker, boron; einen Neifen an ein gafi
een hoepel orn een vat slaan; bie $reife
droomde; bac batte icb mir nicbt tr. laffen = t.
dat had ik nooit gedacht, dat had ik Met in bie rifje t. = de prijzen opdrijven, opjagen;
kunnen droomen. Zriiulner, nt. — = bie $jlan3e treibt keime, knofloen, Matter =
Groomer, soezer, mijmeraar. ZrituntereFou. de plant krij gt of maakt kiemen enz.; bee
—, —en = droomerij, mij mer ij. triitti nterifaj= daunt treibt Uttriieln = schiet of slaat wertel ;
bee tuf treibt
= kruit; treibt Zibr jetit
soezerig
droomerig
rig soezerig.
:aott, nt. = ;joint'= trekt ge nu met uw kudde naar
Zraunt'llnefic4t, j.; :neftalt,
hij
droomilgezicht (of: vizioen); -gestalte; -god huis`? — ea tried ibn nact) hem 9Jleere
weed als naar de zee getrokken, hij mo est
(Morpheus).
rijk der droomen.
Irauntitnelt, to.
l naar de zee; etlu. aufc 2ittj3erfte t. = iets tot
[traitn! = waarlijk, voorwaar, op mijnwoord, i 't uiterstedrijven; (anbe1) drijven; Wderbait,
in trouwe !]
t.
doen aan
frembe C-',,pracOen, au fie u.
Irau'retle, to. = toespraak (bij de trouw- landbouw enz.; (ein Oeluerbe, ,Cianbroert) uitplechtigheid).
loefenen; Vucber t. = woekeren;
t. —
tratt'ria = treurig, bedroeM, droevig; naar. , in weelde leven; $offen t. = grappen uithalen;

treibett,

Iributtat.

- it = tres, galon. Zreffew
huishouden, den Zrefife, tu.
jein Ueren (Untueren) t.
= hoed met tressen. verfentleiti,
bias spelen, spektakel maken; reinen siNut , but,
tuitten mU einem t. - iena. baldadig behan- f. = gegalonneerd kleed.
1,u hunt, 5u Zrefter, $1.= droesern (vooral van geperste
delen, voor den gek houden;
toff t. = 't to bont, te gek maker); ('2itfer, druiven).Zrerftertuein,ln.=slechtesoortwijn.
treifit = trelen, ft. (ft.) (bit trittrt, cr tritt; trot; trite;
otb) zuiveren, fineeren; ber
treden; trappen, stappen,
't is een sneeuwjacht; [jiff) t. = zwoegen; tritt; getreten)
= loopen; (ben Staff, 3.-,rauben, 5:011, QBajfer)
treibt, ro
zich vermoeien]; tuie
zoo men zaait, zoo men maait; zie auk: enge, trappen; &lige t. = 't orgel trappen; bie
t. = scheef loopen; einem (od.
jIudjt, $aar, Cheri, aUlt3e, Spott.
Zret'Oett, f. drijven, voortdrijven, einen) auf ben auf3 t. iem. op den voet
jagen, drijfjacht, groeien, uitbotten; doen en trappen; einen t. = (stud ) iem. manen; einen
laten, bezigheid, bedrijvigheid; rein -Tun unb Bann t. = een dans maken, dansen; auf bet
zijn handel en wandel. Zreilier, in. I S-tette t. = den pas markeeren; baneben t. =
= drijver (van tee, bij de jacht, van een
mispas doen; (i.) = treden, stappen, too,
pen; ink Obetuebr t. = in 't geweer komen,
slaven).
de wapens opnernen; and 2anb t. = aan land
Zreitettaut4 , 1. = trek-, broeikas.
stappen, voet aan wal zetten; einem natio; t. =
lu. (od. :, janett, 1.)
Zreibli Outs,
met iem. in nauwere betrekking, aanraking
drijfhout; -jacht (of: klopjacht).
= drijverslijn (bij de drijl- komen; einem, jera. (re au nate t. = iem.,
Zreiffhle4r,
iems. eer to na kornen, krenken; ind breir3ig,
jacht).
(norbb.) treil, trek- of fte 3atir t. = in zijn dertigste jaar gaan. zijn
—
Zret'bet,
30ste intreden ; ber to tritt fiber ;eine lifer =
(ti.)
jaaglijn, sleeptouw. trci'betn,
treedt buiten zijn oevers; bie Zranen troten
treilen, (stroomop) steepen, trekken.
=Wig, in., :ting, m. = jaag-, iOnt in bie Witgen = kwamen hem in de oogen ;
betPfetb,
f
bie
Virtgen treten and itjren ritjten = puilen
sleeppad.
uit de kassen; her Sdpveir3 tritt iljnt auf hie
= trema, deelteeken
Zre'nta,
= kornt hem op 't voorhoufd; ber Zob
74trentutnnt', in. —en, —en = tremulant:
= de flood legt de hand
triller. treututie'ren, fcttu (1).) = tremulee- tritt Out attb
op zijn hart; 5u Zage t. = openbaar worden;
ren: triflers maken.
$flaiter,
guf
zie
ook:
5
,
au f3 ftap f e,
- korenbloent.
—,
5.trentle,
Nubertanb.
— = tol. tren'bettt,
Zrensbet,
(0.) = drentelen, langzaam zijn, ornzeuren, Zretibrief, in. = maalibrief (stud.). 7.tre'tcr,
= trapper.
draaien, zaniken, treuzelen.
trentebar = scheidbaar, te scheiden. Zrenn': Zret'llgrutie, W.; :Lute, to. = trapilkuil (toot
barteit, to. — = scherdbaarheid. tren'tten, de klei); -kuip (oh perskuip).
tredilmolen; -rad
id-in). (b.) = scheiden, vaneenscheiden, at- Zrerlintii0le, lu.; :tab, f.
zich splitsen; (of: traprad).
scheiden; lostornen; ficb t.
scheiden, uiteengaan; afscheid (van elkander) Iret'frlyntet, in. = trapper (van naairnachine
tornmesje. Zren': e. d.), trede, pedaal.
nemen. 'Zrettitliteffer,
hung, to. —, —en = scheiding; splitsing (in treu = trouw, getrouw. Zrett'bruct), in.
de kerk); scheuring, schisma. Zren'unnO: trouwbreuk, verraad, trouweloosheid. treu';
fcOntera, = smart, verdriet van 't scheiden. briltbin = ontrouw, schuldig aan trouwbreuk.
Zren'ttutt03eirlyn, r. = scheidings-, dee- Zreu'e, to. — trouw, getrouwheid; betrouwbrecben = ontrouw worden,
baarheid; bie
lingsteeken (-).
- trens, 1 us, allereen- I de trouw schenden; fief ineiner T.,reu! = op
Zren'fc, tu. —,
mijn woord! op mijn eer! auf reu unb
voudigste paardetoom.
Otauben = op goed vertrouwen, op good geloof.
trettlein, zie trenbetn.
Zrepan', in. —(e)6, —e trepaan: schedel- treu'ergeben = zeer toegenegen, innig vetboor. Trepanation', to. —, —en = trepana- bonden. treulterNin = trouwhartig, opentie. trelmtle'ren, icbtu. (0.) = trepaneeren hartig, oprecht, argeloos, hartelijk.
= trouwhartigheid, oprechttterAigfeit,
(den schedel met den trepaan openen).
heid, argeloosheid, hartelijkheid. treulir0 =
= zeeaugurk.
Zre Pang', ut.
treppair, treppctur = trapaf, trapop. Zreti'ipe, trouw, getrouw, getrouwelijk. tren'iot4
—=
= trap; stoop; atvei Zretapen tiocti = trouweloos, ontrouw. Zrettlufinfelt,
to. —,
twee trapper) hoog, op de tweede verdieping. trouweloosheid.
e
d
:
reia
nd
i
l
.tatlr
.
jaunty,
riat
gre
t=
--n
= trapilpor- Zria'be,
:tiau,
7.,:rePlienfiabfatf,
Zrilattnet, in. —d,
taal (of: rust); -constructie.
triangulair : driehoekig. Zriannuta=
ZreP'pettfitutt, to. = opeenvolging van trapper). tar'
trep'penfOrntin = trapvormig. Zrep'4.)ettge: tion', to. —, —en = triangulatie: landmeting.
trias: drietal.
,—
tu.
trapleuning. Zrelripettiptta4, f. =
tiinber,
= triasformatie (formatie van
forincttion,
trappenhuis.
trap(trede, de bonte zandsteen, schelpkalk en mergelZreP'Pettliftufe, tu.;
aarde).
-deur.
(0.) = tribuleeren: plagen,
= inval (geestigheid), die tributte'rett,
ZreP'Pettlnitf,
kwellen.
altijd te laat komt.
Irefett, zie Zuren. ZretYter, in. -- = Zributt', in. —(e)5, a. —en, —e(it) = tribuun:
schatmeester van de Johannieters in de (Rom.) plebejisch magistraat; volksleider.
Zribunat', j. —c tribunaal, (hoog)
Marienburg.
—e = trezoor, schat, geld- gerechtshof. ZribunaWrat, in. = rechter
Zrefor',
van 't hoog gerechtshof, ook een
Zri=
kast, kas.
—e = tribunaat (waardig= herrik, dolik, gemeene buttat', 1.
Ire'ftte, to. —,
heid -van tribuun).
bolderik.
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—,
= tribune.
Zebiine,
tribus: vulksafdeeling,
Zri'bui, in.
-klasse; wijk.
Zritntt', —(e)t, —e = tribuut: schatting,
cijns. tributar' = tributair : schatpliehtig.
tribut'frei = vrij van schatting. tritmv:
Pitictftig = schatplichtig.
—n = trichine.
Zrittilte,
= trichineziekte,
frauffielt, Zrittitto'fe,
= trichineus.
trichinoze.
Zrictyter, m. — = trechter; (van een
vulkaan) trechter, krater; Varnberger Z. =
gemakkelijk leermiddel. trietyterfarmig =
trechtervormig. triOterit, fcblv. (Ii.) trechteren, met een tr. vullen, door een trechter
gieten.
= trick: streek, poets;
nt. u.
(in 't Whist) trek (boven de zes).
= triktrak.
Zritttracit,
u. f.
=
Zricot' (spr.: trikoo),
trico.
—(0 = tricycle: driewieler.
Zacticfe, 1.
Zribenti , f. =-- Trente. Zribentriter,
— = Trenter. bat', tribeutl ittifclie Aon-6it =
't concilie van Trente.
m. —e = drijven (van vee);
kudde ; troep ; menigte; drijven (bij de jack);
neiging, trek, aandrift; groeikracht, wasdom;
telg, loot, scheut, rank; drijfkracht (van een
stalen veer bijv.). —?0, =
drijfhout (van den kuiper); zwengel, kruk
(van een spinnewiel).
Zriefr Ilfeber, tn.; =fraft, tu.; :fanb,
= drijf Ilveer (eig, en fig.); -kracht;
=Wert
-zand; -werk (van een machine bijv.).
Zrieraune, f. = druipoog, leepoog. trier:
attain = druipoogig. trielen, ft. U. fcblv. (b.)
(icb triefe, tuff u. triefte; getroffen u. getrieft) =druipen, in druppels neervallen, druipnat zijn.
= druipneus. trierttafig =
Zriernafe
druipneuzig.
..nien
f.
Zriettltiuttt (spr.:
triennium: driejarig tijdperk.
= Trente.
Zrient' (spr.: trient)
schip
--, —11
Zrie're (spr.: trieere),
met 3 rijen roeibanken.
f.
=
Triest.
Zrie'fter,
triest)
Zrieft' (spr.:
— = Triester.
m.
trie'3ett, fcblv. (b.) omhoog winden; plagen.
.. lien = trifolium: drieZrifoliunt, f.
blad, klaverblad.
Zrift, iv. --, —en beemd, weide; weg
(waarlangs vee gedreven wordt); kudde,
troep (vee); [strooming, in de zee ronddrijvends voorwerpen].
= weidell[Zriftlnetb, f.; :geretttigfeit,
geld; -recht],
trirtin = (van schepen) driftig, lusdrijvend,
(van 't anker) driftig, losgeraakt; (van planten) sterk groeiend; trif tiger blrunb = afdoende,
gegronde reden; triftige Crttjcbutbigung = voldoende verontschuldiging; triftige (Ilrjacbe) =
gewichtig, juist.
ariftlrectit, f., ;Wm In. = weideJrecht,
gl
Zrin ttipiY, in. —en, —en; Zrinft*Oe', —,
—it = triglyph (versiering aan de balkenkoppen van den Dorischen tempel).
trigonometrie: drieZriontotttetries , to.
trigonohoeksmeting. trigottontetrifcli
metrisch.
Zriftiltitttn, j, --(es), .. nien = triclinium:
(Rom.) eetkamer.

Vitt.

Zrifolo're, iv. —, —it tricolore: (Fransche)
driekleur(ige vlag).
Zrititer, sit. = trifler, loop; trippelpas.
triflerit, fcbiv. (b.) = trillers makers, neurien; trillen.
Zrittion', iv. —, — en = trillioen: millioen in
de 3de macht.
trilogie (reeks van
Zritonle', to. —, —(e)it
3 samenhangende tooneelstukken).
=
trimester,
driemaanZrintefter, f.
den, kwartaal.
= trimeter: drievoetig
Zenteter,
vers.
Trien; buinine Z. --=
—n
Zane, tn.
zotte Trien, zottin.
= Trinitarier (een
Zrittita'rier,
geestelijke orde). Irittitiit', iv. — = triniteit:
Triniteitsdrieeenheid. Zrittita i tiOeft, 1.
feest (lste Zondag na Pinksteren).
trinfitiar = drinkbaar. Zrinfitiartelt,
— = drinkbaarheid. Zrittfi tler4er, m. = drinkheker. Zrint'bruber, = drinkebroer.
ZrittriflOe, tn. = drankkraam, drankhuis,
herberg, kroeg.
trinlett, ft. (b.) (icb trinte; tranf; triinfe;
trinfe ! getrunfen) = drinken; er trinft gent
thier = hij houdt van bier; eit0 iiber ben
Zurft t. = to diep in 't glaasje kijken; einem
Q3efcbeib t. = iem. toedrinken; zie ook: Orb,
berfcbaft. lrin'ter, m. = drinker,
drinkebroer, dronkaard. Zrittfigait, m. =-geregeld bezoeker van een drankhuis.
Zrintinefaib T.; =ada g e, fi.; = nab, I.
drinkll vat; -gelag; -geld (fooi).
Zrint' nefelifitaft, iv.; :finite, ID.; :fporn, f. =drink II gezelschap (of: -partij); -hal ; -hoorn.
= d rink II-f.; =tuft, it).; : fic4afe,
lied; -lust; -schaal (of: -beker).
Zrint'fPruM, nt. drinkspreuk, toast, dronk.
gelagkamer. Zrintluaffer,
Zrittrftube,
1. = drinkwater.
= trio: driestemmig stuk.
Zri'o, T. —(0,
triool.
Zrin'te, . —, --n
tripel: een steensoort,
—
I. ZrisPet,
polijststeen.
= tripel (term in 't
II. Zris pet,
triple
kaartspel). Zri'Petaltittna,
alliantie, drievoudig verbond.
tri'Peln, fcbiv. (b.) = polijsten.
i'd)11). (b.) = tripleeren: verdrievoudigen. ZrilAtutt, ..ta = tripium:
drievoud.
— , —en = tripliek: tweede verZriPtir,
weer.
Zri'PotiL 1. = Tripolis. Zripotita'ner, iii.
Tripolitaan.
trippelen, trappelen.
trilYpein, fcbtu. (b.)
f.: gelj nacb Z. ! = loop naar de
maan!
Zrip i ttAon, 1. cba = triptychon,
triptiek (uit middenpaneel en 2 zijpaneelen
bestaand altaarstuk).
= trireme (schip met 3
—,
Zrirei ttte,
roeibanken).
trift = triest, treurig, droevig.
Zrilott, in. —en, —en = triton.
Zritt, nt. —(et, ---e = pas, stap; voetspoor;
trap, schop; voetplank; trede, opstap; (van
naaimachine, orgel e. d.); trapper; pedaal;
(aan bets) step; in gteicbein Sdiritt unb =steeds in denzelfden pas: auf Scbritt unb
= op den voet (volgen); ofjne Z.! = pas
de route! Z. gefatt! = in de pas! einen ficbern,
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icineren Z. baben = een vasten, zwaren
stap hebben. Zritt'firett, j. = treeplankje,
trapper (van een machine bijv.); loopplank,
pedaalharp.'Zritt':
plankier. Zrittliarfe,
verandering van den pas.
tvestfef, m.
—e = triomf, zegepraal,
riumpfr, m.
zege, overwinning, gejubel, gejuich. Zriunt:
Pbcetor, in. ..to'ren = triumphator.
ZriuntOirboneit, m. = triomfboog, eereboog.
triumPf)ie'ren, fcbto. (f.) = triumfeeren:
zegevieren, jubelen.
Zriumpfrifieb, 1.; Janie, iv.; ztuagen, at.;
:311g, m. = triumfillied; -zuil; -wagen (of •
zegewagen); -tocht.
—a, —n —i triumZriunti bir,
—e =
vir: drieman. ZriumOient i ,
triumviraat; driemanschap.
= triviaal: gewoon, alledaagsch,
plat. Zribtafitar, --, —en = trivialiteit.
trar4iilfc4 = trochaetsch. Zrorfja'u, m. —,
cl)den = trochae, trochaeus (een versvoet:
trocleit = droog; dor, geesteloos ; int trocrenen
fiten od. auf bun trodenen feitt = veilig, geborgen zijn, 't goed hebben, geen zorgen hebben;
auf bem troctenen fiten = vastzitten, erg in
de verlegenheid zijn; tr. fiten droog zitten;
op een droogje zitten; ina Zroctene bringen =
uit den regen brengen, zetten; ba y troctene
Oebect = 't couvert zonder wijn; zie ook
Scbafcben.
Zroefettlifioben, nt.; :brett, j. = droogilzolder, -rek (of: -plank).
— = droogheid, dorheid.
ZruclettIjeit,
=
:ofert, nt.;
ZroefenlItainnter,
drooglkamer ; -kachel; -plaats.
Zroetenfenitng, tn. = drooglegging.
trortIten, fcbhi. (b.) = drogen, afdrogen,
droog maken, droog worden. Zrottitti,
— = droogte.
—n = kwast. Zrob'befatiitle,
Zrob ibef,
= pluimmuts.
= rommel, prullen, vodden,
Zrivbel, m.
uitdragerij; geleuter, getreuzel. ZrO'befintbe,
—, —en =
= uitdragerij.
oude rommel, uitdragerij. Irii'beffratt, to. =uitdraagster. ZriYbettrant, nt.; :mare, =
oude rommel, prulleboel. Zrii'befinanit, m. =
uitdrager. trij'befit, 1cOlv. (b.) = handel in
oude kleeren enz. drijven; mit etio. t. = met
iets te troop loopen, sjacheren; taimen,
— = uitdrager,
nt.
treuzelen.
kleerkoop; treuzelaar.
— = Trojaan.
Zro i er, m.
= trog, bak, vat, kuip.
Zron, m.
= trogje, bakje.
ZrO i gefebett, 1.
Zrogtobtit', nt. —en, —en = troglodiet: holbewoner.
=
Zro tia, 1. = Troje. Iroja'ner,
Trojaan. trojaittifc = Trojaansch.
—e = gedrocht, kobold.
Zroff,
= ranunkel.
Zrofflifttitte,
trofs felt, fcbtu. (b.) = loopen, lomp voortstappen: WO tr. = weggaan, zich uit de voeten
[maken.
—n = waterhoos.
Zronti be,
= trom, trommel.
—,
Zront'met,
= getrommel.
Zrommefet,
melt e% f. = trommelvel; -vlies. Ironfmet:
ffiippet, nt. = trommeistok. tront s ntein, fcbiu.
(b.) = trommelen. Zrotn'tneffr4faa, at. =
trommelslag; tinter = met slaande trom.
ZrontItteillfe4fager, tn.; :frOtegef (ad. :.itort),
m. = trommellislager, -stok.
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Zront'uteltuirbef, nt. = tromgeroffel.
Zrouttnete, zie Zromliete.
— = trommelslager.
Zrommler, m.
—n = trompet; bie Z. od.
ZromPele, ho.
(op) de trompet blazen.
bfafen
auf bie
(b.) = trompetten.
trontpetett,
Zrompetettlibficifer, nt.; :renifter, j.; :fr4aff,
m. = trompetjiblazer (of: trompetter); -register (of: kromhoren); -geschal.
Zrompetenftok m. = trompetgeluid, -geschal. Zrompeteittufek m. = fanfare. Zront::
peter, m. — = trompetter. Zrontoe'::
terftiirtrOen, T = stukje, deuntje op de
trompet. Zrompetertifrk in. = bijtafel.
Zro'Pe, hi. —, = troop, figuurlijke uitdrukking; bie Zrojlen = de tropen, keerkringen.
Zro'PenIlfruMt, :fleclenb, :fattb, f.;
:Offanv, tn. = tropische vrucht; t. streek;
t. land (of: keerkringsland); t. plant.
c_tri:31)fe = sukkel, sul, onZroPf,
noozele bloed, hals.
ZroOfbab, j. = druip-, stortbad. troprbar =-vloeibaar. Zroprbarfeit, in. = vloeibaarheid. Zropfbrett, j. = druipplank, vergiet.
trOO'fieln, fcbin. (b. cc. j.) = droppelen, druppelen; druipen. Zrop sfen, m. = droppel,
druppel, drop; fteter Z. bilibtt ben Stein (a10) =
de droppel holt ten slotte den steen uit, de aanhouder wint. trop'fen, fcbto. (b.) = droppelen,
druppelen, druipen. troplentueife = droppelsgewijze, bij droppels.
= druipsteen.
ZroOffte-in,
= tropee, trofee: zege—,
IroPtiii'e,
teeken.
tro'plfei) = tropisch; figuurlijk. Zro'W, nt.
—
zie Zrope.
Zroffe,?,, Troffe = tros, (leger)I. Zro-ft,
trein; menigte, gevolg, sleep.
tros,
—, Zroffen
II. Zrofb Zroffe,
zwaar scheepstouw.
Zrofi'llfatbe, :gunge, :rtterOt, at. = trosiljongen, -boef, -knecht, treinsoldaat.
= trosllpaard;
:Wagers,
ZrorlPferb,
-wagen.
=
troost,
troostwoord;
[hoop];
Zroft, In.
finnben troost schenken; er ift nidjt
recbt bei Zrofte = hij is niet heelemaal wijs;
bift bu bei 5.2.? = ben je gek? triiftliar =
troostbaar, te troosten. troft'flebiirftig =
=
troost noodig hebbend. Zroft'brief,
fcbin. (b.) = troosten; einen,
troostbrief.
fi(b fiber etiv., ivegen einer Sacbe t. =iem.,zich
— = troosover iets troosten. ZriVfter, nt.
ter ; Heilige Geest ; ein after Z. = een oud boek.
Zro'fteitiort, 1. = troostwoord. =
troostelijk, troostend, vertroostend. trofefo=
troosteloos, ontroostbaar, wanhopig. Zrow:
fvfiafeit, to. — = troosteloosheid, wanhopigheid, wanhopige toestand. Zroffrebe, tn. ,---troostrede. troffreid) = troostrijk, vertroostend, troostvol. Zrofffdireiben, 1. = troostbrief. Zroft'fPre*r, nt. = trooster. Zroff:
fincurO, nt. = troostspreuk.
--, —en = vertroosting, troost. troft'boll
troostvol, -rijk. Iroffitiort, f. = troostwoord.
draf.
—(e)
Zrott,
= wijnpers].
—,
[trot'te,
— = Cretin, onnoozel
Zroftel, nt.
mensch.
draven.
(j.)
troti ten, trottie'ren,
=
Zrotto-ir' (spr.: trottwaar),
trottoir.
36
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Zrotl, en. —0 = koppigheid, stijfhoofdigheid,
eigenzinnigheid, weerbarstigheid, stugheid;
einem Z. bieten iem. 't hoofd bieden, trotseeren; bir ium Z. = u ten spijt; bet aritif
Sum Z. = spijt de critiek.
13rap. mit Gen. (unb mit Dativ) = trots,
in of ten spijt van, spijt, ondanks; t.
Meger0, t. bent Wegen = ondanks den regen;
tro4 affebem = toch, nochtans, met dat al,
desniettegenstaande; bct. berftebt er t. einent
dat kan hij (verstaat hij) zoogoed als de beste.
trotOcite = toch, nochtans, met dat al; t. er
gan5 gut inei13 = hoewel, ofschoon hij...
trotipet, fcbin. (tj.) = (bet (refabt, bon Zturnte)
trotseeren, braveeren, 't hoofd bieden; auf
einen Reicbtum t. rich op zijn rijkdom
laten voorstaan; auf feine Straft t. = op zijn
kracht steunen. Trorier, tn. — aanmatigend mensch. trfat'341 = stug, strak,
koppig, eigenzinnig, weerbarstig, [aanmatigend, driest, hooghartig]. triet3intinj, zie
stijfkop, stug pertrotig. Zroillopt,
soon, onhandelbaar mensch, dwarshoofd.
rap fig = stijfhoofdig, stug, onhandelbaar,
dwars. ZroWntauf, f. = pruilend gezicht,
bokkepruik. Zrotriubaci, tn. = pruilhoekje.
Zroubaboitr' (spr.: troubadour), nt.
—e u.
= troubadour : minnezanger.
ZrouPier' (spr.: troepjec), in. -4,
= troupier : oude soldaat.
=Zrentficait' (spr.: troessoo),
trousseau: uitzet.
triibe.
=
slecht
ziende.
zie
trim,
trietee = troebel (water, bier); triest, betrokken (lucht, weer, dag); als met een waas
bedekt, wazig, dof (spiegel, oog); droevig,
treurig (stemming, uiterlijk, blik, ondervinding, tijding, bestaan); iin triiben ift gut
fifcben= in troebel water is 't goed visschen.
Xreebet, — = verwarring, drukte.
triefeen, fcbiu. (tj.) = troebel maken; doen
betrekken; dof maken, verdonkeren; ('t oordeel, den blik) benevelen; (de zielsrust)
storen; bedroeven; ber intnet trilbt ficb =
betrekt, wordt donker; er trilbt fan gaffer,
cben = hij doet geen vlieg kwaad.
to. = droefheid.]
trubliereit, fcblv. (b.) = in verwarring brengen.
[Zriitvit0, iv. = droefheid, droefenis, wederwaardigheid, ellende.]
Zriib'far, iv. --, —e; [f. = droefheid,
droefenis, wederwaardigheden, tegenspoed;
Z. &Oen = een ongelukkig gezicht zetten.
triitelefig = treurig, triest, jammerlijk, beklagenswaardig, ongelukkig.
m. =
droefheid, droefgeestigheid, somberheid.
fientig = triest, treurig, droefgeestig, som—, —en = verduistering,
ber. Zrii'inuta,
beneveling, verstoring.
ZrUit ifek .. feffen, feffen = drossaat
(vorstelijk beambte, die 't oppertoezicht over
keuken en tafel had); drost, drossaard.
= trucksysteem (betaling
Zriterftiftent,
van de arbeiders met waren).
Zrub'rbett, f. = Truitje.
tru'beln, fcbin. (tj.) = rollers.
—n = truffel.
Zriiffel, h.
= truffelllm.; :iflutb,
grond; -zoeker (of: -hond).
ZriiffeliaglY, in. = 't zoeken van truffels
(met honden).
Xviifferillager, Tn.; :iitcPt, iv. = truffell!zoeker; -teelt.

Mato.

bedrog, bedriegerij;
Zrun, m. —(e)
unb
= leugen en bedrog.
f.
drogbeeld, schim. treiVit, ft. (.), (icb triige;
bedriegen,
trog; triige; trUge! getrogen)
misleiden; bie S)"offitung, ber Scbein triigt
hoop, schijn bedriegt; bc0, faun nicbt t.
dat
kan niet missen. trii'neriftt = bedrieglijk.
Zrun'riefitalt, = schim, spookgestalte,
drogbeeld. triiwthi) = bedrieglijk, valsch.
Zriig i ticijicit, in. —, —en = bedrieglijkheid,
bedrog. trug i do = oprecht, zonder bedrog.
rug'frifint nt. = drogreden, sophisme.
= bedrog, bedriegerij, illuzie.
7.1,',-ruprtuert,
—n = (ouderwetsche) kist,
Zruly,
koffer; halve kar (steenkolen).
= truZruntcate(spr.: trumoo),
meau: penantspiegel.
runtert, nt. f. Triimmer [Ztuntine,
riimme] = stuk, eind. (afgebroken, afgesneden) stuk, stomp, eind; zijader, zijgang (in
een mijn); itt einent Z. = aan een stuk, onafgebroken; et Cann batnicbt finben = hij
kan 't begin niet vinden. Zriiiitinter,
overblijfselen, puin, puinhoop(en), rulne;
gefjt 5u Ztiimmern = 't gaat to niet, 't gaat
verloren, 't vergaat, 't vervalt ; in Z. fcbtagen =
in stukken en brokken, in splinters slaan.
[Zrlintinter, —n overblijfsel, brokstuk, rest.] triinentercertig = rifineachtig,
bij stukken en brokken, fragmentarisch.
Zriiin'ettercleftein, f. = agglomeraat.
mertjaft
rifneachtig, vervallen, als een
puinhoop of ru'ine er uitziend. Zriinenter:
imitfen, puinhoop, ruIne. [tritely/item
fcbiu. (b.) = in puin doen vallen; (f.) in puin
vallen.]
—(e), Zriimpfe = troef; ben
Zriuntef,
tetten Z. augi3iefen = zijn laatste troef nitspelen, zijn laatste redmiddel aangrijpen;
einen Z. auf etla. feten=iets met een krachtwoord trachten to bevestigen.
f. = troefaas. truntlYfen, fcbin. (b.) troeven, aftroeven (ook fig.). Zruntptfarbe, in.
troef(kleur). Zrumpflarte, in. =troefkaart.
Zriinfe = dronk, teug, slok;
nt.
drank, 't drinken, dronkenschap; er tat einen
hij narn een teug; auf einen Z. = in
den teug; bent ergeben = aan den drank
verslaafd; itn Xrunfe = in de roes, in dronkenschap. trunleit = dronken (ook lig.).
—e = dronkaard,
e„trintleittwth, in.
zuiplap. Zrun i fett4eit, in.— = dronkenschap.
drankzucht.
Zruitt'fierfit, in.
= troep, menigte
Zrupl), tn. —(e)t,
(9Nenfcben, Sinber,
Zrute'pe, iv. —,
troep
(manschappen
van een bepaald
—n
wapen, tooneelspelers, acrobaten).
ZralYpettllaita)etittitg, to.; zbehienting,
:wrier (od. =tcli), nt. = troepenillichting;
-beweging; -afdeeling (-korps).
troepsgewijze.
truWiticife
—n
(een soort) forel.
',:triti'fite
Zrutitearen,
= kalkoen, kalkoensche haan;
[boterham met Duitsche kaas]. Zrutlynite,
= kalkoensche hen.
Zruffeter,
—, —n = dikkertje.
Zritib in. —0: 5u Scb4 unb Z. aanvallend en verdedigend; [ook = Zrot]. Zruip
unb Cr4it1rtiiinbnW, 1. = aanvallend en
verdedigend verbond. zruti: unb CMuir,
tteaffeet, $r. = aanvals- en verdedigingswapenen.
= schako, sjako.
7.tfe4crio, in.

IiMapfa.
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= tsjapka: ulanenmuts,
—,
ZiAalrfa,
-helm.
Zfr4ars betfci, m. = csardas, tsjardasj (Hong.
volksdans).
Zic0eAett, V.
Tsjechen. tfrOe'r4ifel) =
Tsjechisch.
= Tsjerkes, Circassier.
Zffterferfe, nt. —n,
tsjiboek (Turk.
nt.
tabakspijp).
f.
=
Tsjifoe.
fdji'fu,
= tuba, bazuin.
Zutba, iv. —,
—n = tube, verftube.
= tuberkel: knobbeltje.
Zuberlet, in. --,
tithertutiW = tuberculeus. Zuberfutole, in.
= tuberculoze.
tuberoos, herfstZitheroje, in. —,
hyacinth.
hen = verrekijker.
Zu'tnO,
Zuc4, I. —(e)6., Zilcber, (ZucVorten) —e =
(stofnaam) doek, laken, [linnen]; voorwerpsnaam) dock (hals-, zak-, handdoek enz.); laken
(tafel-, beddelaken); awetertei T. = uniform,
militair(en); 3ineiertei T. tragen soldaat zijn,
tur4 t artiq = lakenachtig. ZuObereititng,
= lakenbereiding, -fabricatie. Zuciyerte,
= zelfkant. ZiVrtjetrtiett, 1.
—=
lakensch.
doekje. tu'eljen
Zudyllfabrit, W.; m.; •=tlefr4iift, =
laken fabriek ; -verver ; -winkel (of -ma gazijn,
-zaak).
ZuctyllOalte, in.; :ijanbet, nt.; 4)eintititin1,
in. = laken it hal ; -handel; -magazijn.
ZuOrteib, 1. = lakensch kleed.
Zur4' II tab cit, m.; 4ita*r, m. lakenilwinkel;
-maker.
= lakensche mantel. ;Indy:.
ZurOttantet,
matuttaftur, in. = lakenfabriek. ZitOnabcf,
= doekspeld
Zialt' II Preffe, In. ; ,raOnten, tn. = lakenlIpers;
-raam.
Zurlyroct, m. = lakensche jas.
lakenlIschaar ;
Zutir Ilfriiere„ iv.; :fri)erer, m.
-scheerder.
tiirtyrig = bekwaam, knap, handig, uitstekend,
degelijk, geschikt; flunk, fern.
— = bekwaamheid, knapheid enz.
ZuOtroaren, V. = lakenhandel, soorten van
laken. 2.!ittetritieber, m. = lakenwever. Zuc41,finite, = lakensch vest.
['nd, in. —(06, Zilcre= leelijke streek, poets.]
Ziicle, tn. —n =arglist, boosaardigheid;
lage, valsche streken; slinkschheid, geniepigheid. Ziici fetiotb, = valschaard. tile':
Wet) = slinksch, arglistig, geniepig; boos,
nijdig.
touw (om 't
lvt'ber, Zieber, tn.
vee op de weide vast te binders).
—(e)?, = tufsteen. Zuffifteth, in. =
ZUff,
tufsteen.
Ziiftetei', in. —, —en = peuterwerk; haarklooverij. (0.) = peuteren; zich
't hoofd breken.
Zu'neub, in. —, —en = deugd; goede eigenschap; au?, her lJot eine 22. maceit = van den
nood een deugd maken; ,(3'ugenb fiat feine Z. =
de jeugd denkt met na. Zu'Retibbatitt, in. =
weg, pad der deugd. Zu'nettblatitb, m. =
Tugendbund (vaderlandslievende vereeniging,
in 1808 opgericht, in Dec. 1809 ontbonden).
tu'Renbtiatt = deugdzaam, braaf. Zu'ottb
fjetb, m. = voorbeeld van deugd.
tetjre, tn. = moraal, leer der deugd, zedeleer.
[tu'genbtidj
Zu'oenble4rer,

Inn.

deugdzaam, braaf]. tu f aeribreitt = deugdrijk.
[tu'nenbfanit = deugdzaam; (titel) eerzaam.]
ZU'RenbfPlenef, m. = model van deugd.
Tuilerieen.
ZutterVeit (spr.: twi..)
m. —(e)4, —e = toekan, pepervreter.
tttlic zie tuntid).
wollen zuigelingseXutifiintlteu,
kleedje.
= tule. Ziiti'fatnitant, nt. =
Ziilt, m.
tulefabrikant.
= tuft; pijp (voor kaarsen e. d.).
Ziitle, —,
= tuitdeksel.
Ziltlenbectet,
= tulen gordijn. Vitt'4att:
Ziiitigarbitte,
= handel in tule.
bet,
tulen japon; t. kant.
1.; :fPitg, in.
Zul'Oe, —n = tulp; bierglas, potje.
Zut'Venart, in. = tulpensoort. tut'pettartig =
tulpachtig.
=
Zut'Venlibattin, In.; :beet, 1.; Matt,
tulpe II boom ; -bed ; -blad.
Zut'pettliftor, m.; :Aud5t, in.; ,3tuictiet, in. =
tulpel!bloei; -teen; -bol.
[Zuntinef, = duizeling, bedwelming, roes].
titutimetn, fcbtn. (b.) = (eitt Verb) oefenen,
afrijden; [werken, bewerken, plagen, dartelen,
druk zijn]; t. = druk zijn, dartelen,
stoeien, druk been en weer loopen; zich
haasten, zich reppen. Zumintet1310, in. =
renbaan, rijbaan, plaats van samenkomst,
speelplaats.
Zuntimettatthe, iv., Zumiteter, Ziititinster
m. — = tuimelaar (een soort visch en
een soort duif).
= plas, waterplas, kuil
Ziint'pet,
met vuil water.
Zit/unit', —(e)6, --e = tumult: onrust,
getier, drukte, opstand. Ittitutttuaitit', lit.
—en, —en = tumultmaker, oproerling; leventierend, razend,
maker. huttuttlicerifori
(0.) ------wanordelijk. tumuititie'ren,
tumult maken, tieren.
tit, unr.(fi.) (ic0 tue; tat; Idle; tu(e)! getan) =
doen; Cate, an bah Ci)ffert t. = zout aan (bij)
't eten doen; ba.e, fiff3t ficb nicbt t. = dat gaat
Diet, dat is ondoenlijk; Cie Wiffen nicbt mit
Went Cie e6 511 1. baben = met wien U te
doen hebt, wien U v6Or hebt; icb babe au t.,
bar; = 't kost mij moeite...; be6 guten
3u biet t. = te ver gaan, te veel eten; e,?, tut
not, bat.. = 't is noodig, dat..; einen Sdirei
= een gil geven, een kreet uitstooten;
einem &W. 3u tniffen t. iem. iets doen (of
laten) weten; funb t. = kond doen, laten
weten; e6 tut mir Leib = 't spijt me, 't doet
Sie bocb nicbt fo = maak toch
me Teed;
Diet zooveel complimenten; idj faun nicbt6
ba3u = ik kan er niets aan doen; bah
fetter tut audj env. ba3u = 't weer werkt,
helpt ook mee; e6 ift mir febr barunt 3u t.,
baf3... = ik ben er erg op gesteld, dat...;
tuettn'6 nur barunt 3u t. ift = als 't niet
anders is; eine alte 9tiie tut'6 aucb = een
nude pet is ook al goed; gefagt, getan = zoo
gezegd, zoo gedaan; et ift urn itjn getan =
't is met hem gedaan; tue recft nub fcbette
nientattb = doe wel en zie niet om; Uaffer
tut e6 frellicb nidjt = 't water doet 't hem
inbatt,
Diet; zie ook: Walitte, ViliW.Prudi,
Oefatten, Oeniige, gtittiA,
iittrag,
93eraicbt, Miters,8ttg,
intiglittft,
3uteibe e. a.
unb 2affen,
unb
f. —6 =doen; Fein
Zreiben = zijn doen en laten, handel en wandel.
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ZiinIte, —n = kalk, kalklaag, witkalk;
fig. vernis, mooie schijn; nicbt at?, Z. = 't ligt er
maar bovenop. tiin'tten, fcbin. (tj.) = witten,
—=
met kalk bestrijken.
nt.
witter. Ziin04iinfet, m. = witkwast. iindj':
stukadoorswerk, pleisterwerk.
tuerf,
..bren = toendra: moerassteppe.
Zunibra,
— = Tunezer.
=
Zniteller, m.
Tunezisch.
Zungi ftein, in. = tungsteen, zwaarsteen,
scheeline.
Zungnjen, q3t. = Toengoezen. tuttoulifc4 =
Toengoezisch.
—e deugniet, slechterd.
Zu'nitttnut,
= tunica: lang
—fen
tu.
onderkleed, mantel.
—n = jus, sans, braadsaus.
un'fe, tu.
tun'fen, ROW. (l .) = doopen, soppen, weeken;
dutten. Zittit'nnpfiten, f. = sauskom.
tutnytic4 = doenlijk, to doen, mogelijk.
—(?,) = tunnel.
Zun'nel,
—e = stip, vlekje. Zupf:
ZuPf, m.
inktballetje (van de graveurs),
bancOeit, 1.
; Ziitrfetttett,
tampon. Zii0el, in.
— = stip, tittel, punt, vlekje; bc0 Z.
f.
auf feten = 't puntje op de i zetten,
de laatste hand aan iets slaan. tiitet(e)fin =
gestippeld, gevlekt. tillYtettt, fdpv. (tj.) =
bestippelen, pointilleeren. tu/rfen,
aanroeren, (aan)dikken, aanstippen ; ('t vernis)
stampen, stippelen.
Ziir, —, —en = deur, (van een wagen)
portier; bad Kamen ift box her Z. = staat
voor de deur, is dichtbij; einem hen Stubt
box bie Z. feten = iem. zijn huis ontzeggen,
met iem. breken; mit her Z. in,au?, fatten =
met de deur in huis vallen; bei berfcbtoffenen
izren = met gesloten deuren; jeber febre
bor feiner Z. ieder bemoeie zich met zijn
eigen zaken, elk kere voor zijn eigen deur;
man fucbt feinen Writer her Z., Wenn man nidjt
fether habinter geivefen ift = zoo de waard is,
vertrouwt hij zijn gasten; zie ook: Wtiget, Z or.
Zus ran, f. = Toeran, Turkestan.
= deurscharnier, -duim.
Zii-Vanclef,
tura'nififi = Toeransch.
—e = tulband.
Zurlian, m.
Ziirlianb, 1. = deurhengsel.
Zurbilte, —n = turbine (rad, dat door de
reactie van uitstroomend water in beweging
wordt gebracht).
= omZii're, zie Ziir. Ziiri einfaffunn,
lijsting van de deur, kozijn.
= turf: renbaan,
Zurf (spr.: tOrf),
wedrennen.
dag
f. = paneel. Ziir iffucW,
(dikte van 't bout der deur). Ziir'fliinet,
paneel.
= deurvleugel.
Ziiri futter, 1. = lijstwerk. Zfirgentatbe,
deurschildering, stuk boven een deur.
1.
. = bovendorpel, kornis. Zfie,
glebe', m. = fronton.
:tiiiter, in. = deurIrknop;
-wachter.
1. = Turijn. turi'uer, nt.
Turinees.
Ziiri fe, et. —n, —n = Turk; er ffud)t tvie ein
Z. = hij vloekt als een ketter. Ziirfei', bie =
Turkije. Ziivrenfrien, = Turkenkrijg,
oorlog tegen de Turken. ZiirlettfnUet, nt. =
Turksche sabel. Ziirlentunt, f. = islamisme,
(veld)tocht tegen
islam. Ziir'ren3un, m.
de Turken.

Znefeftan, = Turkestan, Toeran.
= deurketting.
Iiirlette,
iir'fitt, iv. --, —nen = Turkin, Turksche.
Ziirft0', in. —e = turkoois (een blauwe
edelsteen).
= Turksch; tilrfifcber Ueiaen = turksche tarwe.
= deurlIklink;
Ziiriliffinfe, tn.; :ffopfer,
-klopper.
urm, m. —(e), Ziirtne = toren (ook als
gevangenis, kerker); (in 't schaakspel) kasteel, toren.
Zurmatin'(ftein), m. —e = turmalijn,
edele schorl, aschaantrekker, trip, Ceylonsche
magneet (een snort steen).
Zurini tiau, m. = torenbouw; zie Oabet. tiir':
men, fobin. (1.)= met toren(s) voorzien, bouwen;
hoog opstapelen, hoog opbouwen; zich hoog
verheffen; [in den toren zetten] ; fitfj t. = zich
verheffen, verrijzen, oprijzen. Ziirinter, m.
— = torenwachter, -blazer. Zurntintine,
tv. = haan van den toren. turtnifarittio =
torenvormig, torenachtig. Zurnentode, =-torenklok. turm'fjoifj torenhoog, zeer hoog.
Zuni-'/04e, P3. = torenhoogte, hoogte van
een toren, verbazende hoogte.
= bal (boven
in. = cipier. Zurin'fitoVf,
torenschip,
aan den toren). Zurnt'fr4iff, f.
ramtorenschip, monitor.
=
:tag,
Innitliclituattle, W.; .:foitle,
torenllzwaluw; -spits (of: -naald); -klok.
Zurnfbertiek 1. = kerker onder den toren,
verlies. Zurmeiti attter, nt. = torenwachter.
Zurnti3intte, tn. = tinne van den toren, trans.
= gymnastiekgebouw,
Zurn'anftatt,
-school, inrichting voor gymnastiek.
fcbni. (tj.) = turnen, gymnastizeeren. Zuritier,
nt. — = turner, gymnast. Zitynerei',
Yu. — = turnoefeningen, gymnastiekoefeningen, 't turnen, 't gymnastizeeren. turine:
rifefi = gymnastisch, turn ... Zitr'nerfMaft,
iv. = turnvereeniging, gymnastiekvereeniging.
Zurit'lltafirt, in.; :neva, 1.; :finite, W. -----gymnastieklireisje; -werktuigen; -zaal.
Zurnieri , —e tournooi, tornooi.
Zurnier'll balm, iv., :bruit m. = tournooillbaan (of: krijt); -prijs.
een tournooi houden,
turnie'ren, fcbtn. (b.)
aan een t. deelnemen. Zitritieritan3e, =tournooilans. ttiritiet'utaflia = overeenkomstig de wetten van 't tournooi.
nt. = tournooqZurnier'llPfatf, tn.;
veld; -prijs.
Zurnier'rennen, f. = carrousselrijden, wed= kamprechter.
ren. Zurnieririciiter,
Zurnier'frbrante, = afsluiting van
't strijdperk. Zuritier'fipiet, f. = tournooi,
steekspel, carroussel. Zurnieriniaffen, $1.
:3eug, 1. = tournooiwapens.
= raap.
:ur'nii (spr.: toy ..) m.
Zurnifunft, tn. = gymnastiek.
:pfaii, tn.;
(od.
:nteifter),
Zurn'll fairer
= gymnastiekil onder:riene, n).; :faaf,
wijzer; -plaats; -afdeeling; -zaal.
:inning, in.; r.unterriefit,
Zunt'llftititbe,
gymnastiekilles, -oefening; -onderwijs.
Zurni llberein, m.; f. gymnastielqvereeniging; -toestel (of: -kostuum).
— = opeenvolging, reeks, rij,
ZurinuO,
geregelde volgorde.
Iiirti'llutrt, m. gymnastiekonderwijzer.
Ziir' Il affnuttn, W.; :pfoften, nt.; :Owl, in.
deur II opening; -post; -grendel.
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=fc4tvette,
=
Zfirlrina, m.;; iAtiiffet,
deurOring, -sleutel; -dorpel,
ZarlIfteOer, tn.; Jtur3, m. = deurilwachter
(portier); -kalf (of: bovendrempel).
= tortelduif.
Zurlettaube,
Ziir'beriteibuna, to. = deuromlijsting, kozijn.
= portiere.
Zilr'borOattq,
Zufrti, m. —0, —e = fanfare ; (stud.) beleediging.
Zwicty, tn. —, --n = Oostindische inkt.
tu'frOetn, fcbtu. (b.) = fluisteren, smoezelen.
tu'icOen, fcbtu. (t).) = tot zwijgen aanmanen,
st! roepen, sussen; (ben 3ranb, einen .f ;;
rii4r) blusschen, dempen; (een teekening) met
Oostindische inkt wasschen.
tufrOie'ren, zie toucbieren.
Zufeblaften, nt. = verf-, kleurdoos. ZitfOr.
pinfet, m. = waschpenseel. Zufrirvir4nung,
= teekening in Oostind. inkt, gewasschen
teekening.
= Tusculum:
7.t.u s culum, ZtWfulum, f.
kalm buitenverblij f.
toethoorn. [Zuite],
Zule, tn. —,
papieren zak, peperhuisje.
tn.
—n
— = voogdij, voogdtjschap.
Zute,
tu'ten, fcb1v. (b.) = blazon, toeten.
Zalettbourfuet, f. = bouquet in cornet.
= toethoorn, hoorn van den
Zut't)ortt,
nachtwachter.
to'ren = voogd, verzorger.
m.
f.
—; Ziit'tetrOett,
Zati tei, m.
tittel, stip, puntje.

= tutti (stuk voor alle
f. —(0,
stemmen).
(?,) = tuttifrutti:
Zuttifrutiti, 1. —
allerlei.
=
tweejarig paard].
[Ziven'ter, m. u. f.
—n = zijstraatje].
[Zinie'te,
—e = katoengaren; pruimZlui ft, nt.
tabak.
--e = timpaan: drukraam.
ZOmPate, m.
ZOnt'Oanon, Zom'panum, f. ..na =
tympanum: handtrommel, trommelvlies;
gevelnis.
—, —0 =- type: gegoten drukletter.
-Ztrptptt, m. —(e)h, = Typhon (een
gigant); typhon: orkaan.
ttOW typheus. Zty4i410, — = typhus.
tWOOtOartig = typhusachtig, typheus.
tirOOnaranf = aan typhus lijdende.
typisch.
ZOpoarapty, nt. —en, —en = typograaf: letterzetter. ZOOnarapOie t, — = typografie.
tOpogra'OO -ifrO = typografisch.
m. pen = type, typos; stempel, voorbeeld, karakter. Zorann', m. —en,
—en = tiran, dwingeland. ZOrannei', to. =tirannie, dwingelandij. lOraninenjorO, T. =
1. = juk der tirannie. Znran'ttenutorb, =
tirannenmoord. tOrattnifrO = tiranniek,
willekeurig, gewelddadig. tOrannifie'rett,
fcbtn. (4.) = tirannizeeren.
— = Tyrier. ttyrifrO = Tyrisch.
ZO'rer, en.
tOrrOer nifrO = Tyrrheensch.

far ein iz inacben = iem.
lt, f. =U; einem ein
knollen voor citroenen verkoopen.
= nub.
U. it. = unter 9tubern.
u. a. = nab andere.
u. a. = nob *Ili*: en dergelijke (e. d.).
u. a. a. C. = nub an anbern erten: en
op meer andere plaatsen, en elders.
u. it. W. a. = un Knttnort tuirb gebeten:
antwoord verzocht.
— =kwaad; verkeerdheid, misf.
= een noodstand; kwaal; ein nottnenbig0
zakelijk kwaad; bad ift bom ti = dat is uit
den booze; fattenb0 = vallende ziekte;
bon gut iibetn muj man bad tteinere tniibten =van twee kwaden moet men 't beste kiezen.
fillet = slecht; onwel, naar, kwalijk, onpasselijk, missehjk; mit tuirb = ik word naar,
madjt einem R. = dat maakt
misselijk; bad m
je misselijk, ziek; er tear R. bran = hij was
er slecht aan toe; Rb(e)ie 2aune = booze luim
(bui), boos humeur; nicbt = niet kwaad;
man bat ifjnt ntitgefiett = leelijk beetgehad,
leelijk toegetakeld; ettn. R. aufnebuten, auto
tegen = iets kwaad, verkeerd opnemen, uitleggen; bc0 gefdlit mir nicbt R. = dat bevalt
me vrij wel; Wait ober ii. = goedschiks of
kwaadschiks; icb babe nicbt R. tuft = ik heb
veel lust, veel trek; er fiat „ inir bid iibt0
veel kwaad gedaan; 1Ibt0 bon einem
getan

reben = kwaad van iem. spreken; fie ift
auf itjn 3u flarecben = niet goed over hem to
.spreken.
= ongesteldheid, onwelttliethefinbett, 1.
zijn. = misselijkheid, onpasselijkheid. febetnetpitett, ft. (b.) = kwalijk
nemen, ten kwade duiden. ii'beineOnterifrO,
iiibetneOntifrO = kwalijknemerig.
Jabal ftanb, in.; 'tat, tu., :tater, nt. =
mislIstand, -daad; -dadiger.
Wbettatio = misdadig, kwaaddoend.
(einem) kwalijk gezind
tunnel!, unr. (b.)
zijn. it'belinollen, f. = kwaadwilligheid, afgunst, af keer.
atien, fcbtv. (b.) = oefenen; repeteeren; in etto.
geiibt fein = in iets geoefend, vaardig zijn;
Vberecbtigreit, Oebulb, Onabe, Zarmber3igfeit
R. = gerechtigheid enz. oefenen; eine 43fticbt,
.unit, eiffenicbaft R. = een plicht enz. beoefenen; [fet nen bitten = zijn wil volbrengen;
Nacbe = wraak oefenen ; Oetnait = geweld
gebruiken; t3errat an einent it. = verraad
= kritiek uitjegens iem. plegen];
oefenen; ein ,Vieb, eine Scene ii. = een lied,
= zich
een tooneel (in)studeeren; ficb
oefenen.
43r4. a. mit Dativ: bah Ottb bangt ii.
bent Scbranfe = hangt boven de kast; er
ftebt bocf) R. ibm=hij staat hoog boven hem
(in rang in kennis enz.); fie reicbten fict)

'fiber.

566

= boven of over 't graf;
bem Orabe bie
fcbtnebt ein tingfild R. feinent (f)aupte =
boven zijn hoofd; feine ,Veicbe fag it. berfeitte
C6egner = lag over dat van zijn tegenstander;
it. bem Rode Wig et einen = over zijn
jas; Scbneetnittcben R. ben Q3ergen = over de
bergen; R. ber Zaf et, it. 3.'..,ff(he tuurbe $otitif
getrieben = over of aan tafel werd aan
gedaan; er fist immer it. ben Q3itchern =
hij zit altijd in of bij de boeken; er ift R. bet
%that eingefcbtafen bij, onder 't werk; er
inurbe it. einem Ziebftabt betroffen = bij, op
een diefstal betrapt; it. bet Wttgft bergaf3 er
ffett unb Trinfen = in zijn angst; fleif3ig
bet %rbeit rein = vlijtig bij 't werk zijn; [er
tnobnt R. bent =tilffe = aan de overzijde van;
it. Wntrag = op voorstel].
b. amt .4ccusativ: bet deg gebt it. ben
3erg = over den berg Zri-inen fliden it.
feine eangen = stroomen over zijn wangen;
eine fcbtnere $ritfung emu R. -apt= een zware
beproeving kwam over hem; er ftrecft feine
ticatb R. ibn atO = over hem uit; tvfe fannft bu
brit-Igen =
bad it. bid) getninnen, it. bob
hoe kan je dat over je hart krijgen; tauft
mir eMatt it. ben Ritden= een koude rifling
loopt over mijn rug; R. ben Altt feSen =
over de rivier trekken, zetten; er fteett
bie Cbren in cbutben = tot over de ooren
in de schuld; heute R. acbt tape = vandaag
over 8 dagen; it. einen regieren, iromben =
over ...; Ai5nig it. bas 2anb = over; (bie)
91uffitht R. einen ljaben = toezicht over;
nacbbenfen, grilbeln, fprecben, ficb aanfen,
taclen, fieb freuen, rich erbarmen, ftaunen R.=
nadenken, peinzen... over; frob, traurig it.
ettn. = over iets; $ftti! it. ben Zummfopf =
o, wat een domoor! er rapt it. ode entpor =
steekt boven alien uit; er ift mix it. ben kopf
gelvacbien=boven 't hoofd gegroeid; tner bat
On it. mid) gefterft, fief*? = boven mij geplaatst? bad gebt ihnt it. cafe?, = dat gaat bij
hem boven alles; bad geht it. meine graf te,
it. meinen Oerftanb (it. meinen
it. atteb tttrt-uarten dat gaat boven mijn
krachten, boven mijn verstand (boven mijn
begrip), boven alle verwachting; it. bie,931*11
veld) = bovenmate rijk; it. 40 ,".5'abre aft, R.
bie bier6iger binca0 boven de veertig; fie
fielen it. ibn ber = op hem can; einen Scbub
it. einen 2eiften fcbtagen= op een leest slaan;
er macbt Scbutben R. Schutben= schulden op
sehulden; ein Val it. bas anbere = keer op
keer, telkens; ben eteg it. einen babontragen =
de overwinning op iem. behalen, it. furl, ober
fang = na langer of korter tijd; R. ein fteb
neb = binnen kort; range Beit it. ettn. att=
bringen = lang met iets bezig zijn; it. bie
Scbnur tjauen, R. bie tringe fibtagen = uit
den band springen, de perken te buiten gaan;
icb lief3 eb it. mid) ergeben = ik verdroeg,
dulde 't; er ift it. acre serge = hij is er van
door, buiten bereik; ben 'lag, ben ommer
R. = den heelen dag, den heelen zomer;
bas gebt R. ben SPaf-3 dat gaat te ver; bet
Graben ift it. 5 uf3 breit = is meer dan 5
voet breed; er ift it. eine Gocbe gebtieben =
langer dan een week; et finb R. 1000 q3er,
fonen antverenb = meer dan, over de; ein
We: R. ben Zurft trinfen = te diep in 't glas
kijken; [it. ba?, afte = boven dat alles,
daarenboven]. fiber, it. unb it. blutenb =
geheel en al bebloed;
unb it. febnuttlig

geheel met vuil bedekt; er ift nth R. = hij
is mij de baas; bad ift mir R. =He ben 't moe;
over 't geweer!
Oetnehr it. !
iiDeraclern, febtn. (b.) = licht beploegen.
iilieractern = to ver ploegen.
fit/craft' = overal; it. mit breinreben = over
alles meepraten; [over 't algemeen, over
't geheel, trouwens, ten minste].
iibernafftrengen, fchtn. (b.) = overspannen,
te zeer inspannen. ilberan'ttrengung, tn. =overspanning.
iiberant'itunten, fcbt-n. (b.) = leveren, overleveren, overgeven.
verbeteren, omiiberar ibeiten, lAtn. (b.)
werken; rid) it. zich overwerken.
ar'beitung, tu. --, en = omwerking.
iilieriirniet, tn. = overmouw, morsmouw.
= zeer, bijzonder, buitengewoon,
bovenmate.
iirberbait, nt. = uitbouw, bovenbouw; bouwen
over de grens. iiberbau'en fcbtn. (b.) = geheel bebouwen. ii'berbatteit = bovenop
bouwen.
iilierbeiviten, ft. (b.) = overhouden.
li'berbeitt, f. = zenuwknoop; overbeen,
schuifelbeen.
=-bovenbed.
itivrbett,
iillerbiegen fit* ft. (fj.) = zich over (iets)
buigen.
iitierbieten, ft. (b.): einen R. hooger bieden
dan een ander; hooger inzetten (in 't spel);
overtreffen (in vertoon, in beleefdheid); [ettn.
R. = meer bieden dan iets waard is]; WO
ii. = met elkaar wedijveren. „
overbeschaafd. 1Vberbithurtg,
iiberbit'Det
to. = overbeschaving.
ii'berbiethen, ft. (f.) = o'verblijven; bie User,
bliebenen= de overblijvenden. frbertifelbfet,
— = overblijfsel, rest.
f.
iti bertifief, m. = blik, gezicht, aanblik; overeen blik
zicht. itherbticlett, fcbtu. (b.)
werpen op, bekijken, overzien'.
iilierbrettf, = modern café chantant.
iiberbrini gert, um. (b.) = o'verbrengen, overhan'digen; ii'berbrittgen = over (iets heen)brengen (bij v. over een rivier); er bring ben
tattbfebuh nicljt User = hij krijgt den h. er
niet over (over de hand). itherbrin'tier, tn. =brenger (van een brief). iiberbriu'Ratta, tn.
— = overbrenging.
itherbriici feit, fcbto. (b.) = overbruggen.
iiberbiir'bett, Wu. (b.) = overladen. Wier,
— = overla'ding.
birbung,
= afdak, luifel. iiberbentett,
erttr4,
it'b
een dak maken op, dekken.
fcWv. (b.)
iiberbaus ent, fcbft). (b.) = overg even, 't langer
uithouden dan.
it'berbecte, tn. = bovendeken. ii'berbecten,
1* . (t).) = over (iets)leggen. iitierbeclen
overdek'ken, bedekken.
iitierbent i = bovendien.
iiberbettlett, unr. (b.) = overdenken, overpeinzen.
itherbiW = buitendien, vender, overigens,
bovendien, behalve dat.
= verveling, oververii'Derbrufb nt.
zadiging, zatheid, einen, eine
Cache [jent". einer Sacbe] it. tverben, fein =
iem. iets moede, zat worden, zijn; er genoeg
van krijgen, hebben.
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itheresf = overhoeks.
itherflitlertt, fobin. (.) = overvoe(de)ren.
ithereFfett, fctu. (b.) = overijlen, overhaasten; ft'bergefe, tn. — = overgave (van een ves[inhalen, achterhalen]. tibercitt' = overijld, ting); overhandiging (van een brief); afleveoverhaast, ondoordacht. iittereilung, tn.— = ring (van waren).
overhaasting, overijling.
ltliergattg, nt. = overtocht (over een rivier);
iittereittatt i ber = over elkander, over elkaar. overgang (naar den vijand, uit 't adagio in
iitiereinatt'berlitenen, =tiencit, :fri)tagett =
't allegro enz.); 6 ift nut emu U. = 't gaat
over elkaar leggen, liggen, slaan.
..gauw over.
iittereittlontittett, ft. (1.) = overeenkomen, itliergatt011ticitintmmta, iv.; =Periobe, tn.;
't•• over iets eens worden; [overeenstemmen].
ze,eit, tn. = overgangsjlbepaling; -periode; -tijd.
libereinlunft, tn.= overeenkomst, verdrag.
iibereittiftitninett, fcbin. (b.) = overeenstemltibergattmettet,
nt. = plakbriefje (op goemen, eensluidend zijn, van 't. zelf.de gevoelen ..renwagens).
zijn, overeenkomen. itherentiftintutenb =tt cevergar = overgaar, te gaar.
overeenstemmend, overeenkomstig, eenslui- iiberti eDell, ft. (b.) = (een brief, een vesting)
dend. iibereitt'itintntung, tn.,. overeenstem- o'vergeven; bent p rudeit. = in druk geven;
ming, overeenkomst. [ithereiretreffen, ft. bet t ffentticbfeit it. = openbaar maken; fit()
(1.) = overeenstemmend U. = zich overgeven; overgeven, braken.
ititereffett fir4, ft. (b.) = zich overeten, te iibergelmitg, tn. —, —en = libergabe.
veel eten.
fritergebot, f. = hooger bod.
iillerfabrett, ft. (.) = o'vervaren, o'verbren- irbergetien, unr. (f.) = o'vergaan, o'verloogen, o'verzetten; (i.) = o'vervaren, o'verste- pen; aum getube it. = naar den vijand overken; iittertntyrett, (lj.) = overrij'den, over- gaan, overloopen; au einem anbern Own=
va'ren, [mit bent Scbinanune it. = met de ftanbe, in ein attbr6 ZemI)o, in aiiutnB, in
spans over jets heengaan.] illierfabrt, W. = Oiirung it. = tot een ander onderwerp, in
overvaart, overtocht. een ander tempo, tot verrotting, tot gisting
It'iberfait, m. = overval, verrassing, plotse- overgaan; bie 9Jiitcb gebt it. = loopt over; bie
linge aanval, overrompeling. ftherfat i len, ft. %nun gingen ibm fiber = hij kreeg de oogen
vol tranen; tu6 bob ,te-r5 boa ift, be?, gebt ber
(I).) = overvallen, overrompelen, verrassen,
ber Scbtaf itberfiet micb = overmande mij; V)Zunb Her = waar 't hart vol van is, daar
ein Scbauber itberfiet mid)= greep mij aan, vloeit de mend van over; itherRe'bett, (.):
einen, ettn. it. = iem., iets over 't hoofd zien,
beving mij.
voorbijgaan, overslaan, passeeren; eine Recb.
iiberfeilett, 1Ain. (.) = versehaven, verbeflung ii. = een rekening nazien, doorloopen;
teren.
ein etb U. = over een veld gaan, 't toezicht
ii'berfein = overfijn, al te fijn.
iitterfirs niffett, fcru. (.) = vernissen, lakken. hebben op een veld; [overtreffen; overvallen,
behangen]. ithergelnittg, tu. — = voorbijiitierffeititett, ft. (b.) = om-, overvlechten.
ii'berfliegen, ft. (f.) = o'vervliegen, vliegen gaan, overslaan, passeeren.
over; iittertlie'gen, (b.) = doorvlie'gen, vlug ilittergeteOrt = overgeleerd, al te geleerd.
doorloopen, doorbladeren; overheenvliegen; iiltergentto = meer dan genoeg.
ii'bergejcintappt = gek, niet wijs.
[achterhalen, voorbijsnellen].
Witerftiefiett, ft. (i.) = o'vervloeien, over- it'bergettuat, iv. = overmacht.
stroomen.
tbergetuidit, f. = overwicht; meerderheid,
iibertlii'fletn, fcbin. (b.) = overvleu'gelen, over- grooter invloed.
treffen, achter zich laten, voorbijstreven ; (mil.) ii'ttergiefott, ft. (0.) = gieten over ; overgieten
•
•
.
omtrekken.
(in lets anders). it,fi ergte nett = overgieten,
ilitterfittjj, nt. = overvloed; fin U. = in over- begieten.
yloed; It an etle. = overvloed van iets; jum ithergioje tt, litio. (lj.) = pleisteren, met gips
U. = ten overvloede; ['t o'vervloeien]. fiber; overdekken.
fill erojertirii = overgelukkig, al te gelukkig.
ftiirfin = overbodig, overtollig; overdadig.
iitlerftulett, fdp.). (ti.) = overstroo'men. litler= iiinvottrbett, fdittn (Ii.) = vergulden.
ilbergratfen firti, fcbin. (b.) = met gras befittlung, it). — = overstrooming.
groeid worden, vol gras groeien.
iperfor'bern, fcbtn. (b.) = overvra'gen.
lilterfrartjt, W. = overwicht, overvracht. iitibergreifett, ft. (0.) in jem. Oebiet, Wirt --,-iitterfnuirten, fcbto. (0.) = overvrach'ten, inbreuk maken op, ingrijpen in. it'berofff,
10. = inbreuk, 't ingrijpen.
overla'den.
itherfra inett, idly . (ft.), einen = iem. meer ii'bergro(? = overgroot, verbazend, kolossaal.
vragen dan hij weet.
iistiergitib tn. = 't overgieten, begieting; beiiticrfreffen jilt, ft. (1).) = zich overeten,
pleistering, laag(van kalk, gips, was, suiker e.d.).
rich te bersten eten. ii'ber4atten, ft. (.) einen = iem. overvragen.
iilterfiifirett, fcbtu. (b.) = o.:verbt:pngen, over- iitierttanntetinten, ft. (0.) = veld winners,
zetten, transporteeren; utlerfutyrett einen (te) dikwijls voorkomen, zeer toenemen.
(bon ettn.) = iem. (van schuld) overtutgen, 1Vberlytua, m. = over 't terrein van den
't overtuigend bewijs van zijn schuld aanbuurman hangende takken en vruchten. fi'ber:
voeren; (een markt) overvoe'ren. ihierfii0, Oannett, ft. (b.) — over jets heen hangen;
rung, iv. = overbrenging. iibertii0'rtutg, uitsteken (van rotsen, muren), overhangen.
tn. = overtuigende bewijsvoering. iiitteritiingett, fcbtu. (b.) = Overhangen, overtiller-Wife, tn. = groote overvloed. iitierfiit': heen hangen, bedekken met. iiberiAn s gett =
tett, fcbtu. (15.) = te vol maken, overvol ma- geheel behangen, bedekken.
ken; ben 9Jlarft mit einen Gate ii. = over- iitierttattAett, Icbtv. (Ii.) = met een waar
overdekken, overwazen.
voe'ren.
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iifiertjaulett, fcbtv. (0.) = overladen, overstelpen; [op elkaar stapelen].
iiberOctupf : bie 9Niete ift bier ii. niebrin =
reife
over 't algemeen laag; Menn ict)
als ik Al op reis ga; eine t' xtberung ift U. nicbt
nottnettbin = is heelemaal niet noodig ; tuoritber
iingftigen? = waarover zou hij
fate er ficb
zich toch eigenlijk ongerust maken?
=
iiberin'ben, ft. (i.) : einen einer Sacbe
iem. van iets ontheffen, ontslaan; iem. iets
besparen; fin) = zich vertillen; zich aanmatigend gedragen; ficb einer Sacbe it. = zich
op iets verheffen, z. verhoovaardigen, z. laten
voorstaan; [ficb. , einer Sacbe it. = zich van
aaniets afmaken]. ltberfjcblirbreit,
-=-matiging, grootspraak. libertn i bitita,
ontheffing; aanmatiging, zelfverheffing.
itherfievn, fcbM. (1).) = te heet stokers, te
.zeer verwarmen.
half hemdje, frontje.
It'berimttbri)en,
WberOetfett, ft. (b.): einem= ergens overheen
helpen (eig. en fig.).
= overheen, er over. iiberfrin' =
overheen; voorbij; vluchtig, oppervlakkig,
bovenop.
fi sberbor0 = zeer hoog, buitengewoon hoog.
fiberfO'ben, fcbtu. (b.) = in hoogte overtreffen; iiberbiibenbe Viirbe meerderwaardigheid, superioriteit.
iilier4ofett, fcbtn. (b.) Overhalen, overheen
halen. fiberbülett = inhalen, voorbijhalen,
voorbijstreven, voorbijkomen; be?, ift gan6
itberbott==uit den tijd, daar zijn we overheen.
itherbirrett, Tobin. (b.) = overhooren, laten
opzeggen; niet hooren, onopgemerkt laten;
Ube-0kt = 't is mij ontgaan.
idj babe
iiber0ii4rfen, lobtv. (b.) = overslaan, overheen
loopen; huppelen over.
= bovenaardsch.
iiberia'Aen, fcbtu. (b.) = afjakkeren, afbeulen.
= overja'rig.
itherfallett, fcbtn. (b.) = overkal'ken, kalken.
ieberfiPtien, fcbtn. (b.) = omwippen, omgooien;
(f.) = omslaan, omwippen.
iiberfit'tett, fcbtu. (b.) = cementen, pleisteren.
itherftebett, fcbtn. (b.) = overplak'ken, be..plakken.
ltibertfeiti, 1. = overkleed.
fcbin. (b.) = bekleeden, overtrek'ken.
itherffeitern, fcbtn. (1.) = stijfselen, met
stijfsel besmeren.
iiiberitun = waanwijs, erg wijs, overknap.
ii'berfttilpfett, fcbru. (0.) = overheen knoopen.
= Overkooken.
ii'berfoMen, fcbtn.
iiiberfortttett, ft. (f.) = Overkomen, er over
komen; iitierfonniten = Overkrijgen, krijgen
(een ambt, recht); ecbrecfen, Kngft iiberfommt
einen overvalt, bevangt iem., komt over
iem.; einen, eine Stabt it. = overweldigen,
vermeesteren.
iiberfijiten, fcbtv. (b.) = overkooten (van een
paard).
overladen;
iis berlaben, ft. et. fcbtv. (b.)
iiberfallen= overla'den, overstel'pen.
=
overla'ding.
talning,
= overlandpost, overlandierfaith'poft,
lif
mail.
Wberfaffen, ft. (b.) = er over laten; overlaten,
laten staan; ithertafifett = overlaten, afstaan,
prijsgeven; ficb feinen Obebanfen = zich
aan zijn gedachten overgeven; ficb feinen
= zijn hartstochten vrij spel
2eibertfcbaften

iibermanent.

—=
laten. iiitiertarfen, f., ihieriarfunn,
afstand, 't overlaten.
it i bertaft, to. = overlast (te zware last, hinder,
moeite). iiberfa'fteit, fcbru. (b.) = overladen.
overlastig, te zwaar geladen.
iiibertaftig
=-- overlastig, al te lastig.
ii'bertnufert, ft. (f.) = o'verloopen, overstroomen; pm einbe
= naar den vijand 6verloopen; hie Oatte mot ibrn fiber = hij wordt
kwaad; iibertaulett, (tj.) = doorloopen (een
rekening, een brief); ein dauber ithertiinft
mid, e?, iibertauft tnicb (fact) = ik krijg een
rilling over de leden; feine $atientert ibn =
overloOpen hem, maken 't hem door hun bezoeken lastig: ein Ainb
= omverloopen;
iiberfaujen = zich overloo'pen, zich
= overovermoe loopen. it'bertiinfer,
looper, dezerteur.
feberfaut = zeer luid, al te luid.
iiberiebett, fcblv. (b.) = overladen; er fiber=
lebt bie 91acbt nit* = hij komt den nacht
niet (levend) door; iibertebter
= afgeleefde grijsaard; „ber Zan ift fibertebt" = de
dag is doorleefd.
overheen leggen; ein
fi'bertegen, fcbtn. (b.)
= over den knie leggen; fictj an Weft
ainb
= te ver over iets heenliggen (over een
brugleuning bijv.); ilberiegen = overleg'gen,
overwe'gen, overdenken;
=
Miff
ik cal er eens over denken; acted tuobt fiber=
tent = alles wel overwogen; ook = betegen.
Wbi.: einem it. fein = iem. overtreffen, de bags zijn, boven iem. staan; er ift
hij wint 't van hem
ibat an 3eqabung
— = meerderin aanleg. itberteigen4eit,
heid, overwicht. iiberten'fant = bedachtzaam,
voorzichtig. ittlerie'oung, — = overleg,
overweging, nadenken; nacb reifficber fiber=
tegung = na rijp beraad. littertegungaraft,
to. = overleg, oordeel.
[fibertel' = overbodig, to veel, onnoodig,
meer dan genoeg; moede, cat.]
ii'berteiten, fcbtu. (tj.) = geleidelijk overbrengen, overheen leiden.
repeteeren, nog
ithertern'en, fcbtu. (b.)
eens doorzien (een les).
ii'bertefett, ft. (b.) = vluchtig door'lezen;
itheriejett = over 't hoofd zien bij 't lezen,
overslaan.
itherilefern, fcbtn.(b.)=overleveren, (waren)
afleveren; (een brief) overhandigen, afgeven.
tibertielerung, tv. = overlevering, aflevering, traditie.
verschalken, to slim
fcbtu. (b.)
of zijn, foppen.
(b.)
=
overmaken, overiibernta'Men,
zenden.
It'berntadjt, = overmacht.
=
.overmachtig.
liberma'Mung, to. — = overmaking, overzending.
iibermai ten, fcbtv. (b.) = beschilderen; retoucheeren, bijschilderen.
iitierman'nen, fcbtn. (b.) = overmannen,
overwinnen, overweldigen.
frberntafb f. = overmaat; overdaad, overvloed. = overmatig, bovenmatig,
buitengewoon, buitensporig. it'berntliinfelt,
= overdaad, buitensporigheid.
ithermatt'ent, fcbtv. (b.) = overheen metselen.
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iiberntattlen, ftf-iiti. (b.) = omverpraten, afsnauwen, overschreeuwen.
1Vberntettir4, in. = buitengewoon (hoog staand)
mensch. ii'berntenfrblir bovenmenschelijk.
iibertnirtetn, fcbib. (b.) = o'vermaken, o'verzenden, verzenden.
[iibermil'aett, unt. (b.) = overweldigen, beheerschen, overreden, er toe brengen]
feberntorgen = overmorgen; ber iitberntor:
nettbe Zag = overmorgen.
iibermieDen firt, fcbtu. (b.) = zich overwerken,
zich te veel vermoeien. iibertnii'bung,
= oververmoeidheid.
= overmoed, aanmatiging, verit'berntut,
waandheid; moedwil. = overmoedig, aanmatigend, verwaand; moedeillig,
Bartel, baldadig.
iibernaOten, fcbiu. (b.) overnachten. 1111m.
nadjtig = van een nacht, kortstondig;
au*bett = er uit zien, alsof men den nacht
wakend heeft doorgebracht; afgetobd.
= overneming;
ihnrtutOtne,
einer Curbfcbaft=aanvaarding van een
.ambt, van een erfenis.
Ittienatit, in. = overhandsche naafi.
[tberttaute, m. = bijnaam, spotnaam.]
iitserttarbeit, fcbin. (f.) = een litteeken worden.
Wbernatiirtir4 = bovenatuurlijk.
= overnemen (een slag
iii inritapiten, ft.
in 't kaartspel); iibernelmen = zich met
iets belasten; (een ambt, opdracht, erfenis)
aanvaarden; (taak, verplichting, verantwoordelijkheid) op zich nemen; einett = afbeulen,
te veel van iem. vergen; [overmannen, bevangen; to veel laten betalen]; ficb in ebb.
it. = onmatig zijn in iets, zich te butten
— = aanvaargaan. itberneOner,
der, ondernemer.
iti berorbiten, fcrv. (b.): eine Sacbe einer anbetn
u. = stellen boven een andere.
it'berProbuttiott, in. = overproductie.
itherra'nett, fcbin. (b.) uitsteken boven; einen
an Write, an Zerftanb it. = in grootte, in
verstand boven iem. uitsteken.
(b.) = overgroeVen, met
iiberranlett,
zijn ranken bedekken.
iiberrai rebett, fcbtu. (b.) = verrassen. fiber=
—, —en = verrassing.
ralrOtutg,
ieberrecOnen, lc*. (b.) = o'verrekenen; fiber=
rerOten = berekenen, begrooten.
itherre'Dett, fcfpn. (b.) au etiv. = tot iets overreden, overhalen, (tot iets) brengen; [einen
(einem) ettn. = iem. iets voor waar doen
aannemen]. iiberre'bang, iv. —, —en = over.reding.
=fultit,
liberre'bitit011 gain, iv. ; :fret,
in. = overredingsligave, -kracht; -kunst.
= overrijk, bovenmate rijk.
iiberretAen, fcbin. (fj.) = o'verreiken, aanreiken; overtreffen.
Iti berreidttir = overrijk, overvloedig.
Wberreit = overrijp. tberrelfe, to. = overrijpheid.
iiberreilett, ft. (b.) = (te paard) inhalen,
voorbij rijden; omverrijden ; (ein Verb) afrijden,
afjakkeren, of beulen.
fcbiro. ( L ) = overprikkelen.
— = overprikkeling.
reigtnit,
iiberren'tten, fcbtro. (i.) = voorbijrennen; cmverrennen.
rest, overblijfsel.
iiIierrejt, in.

iiberichttlbet.

= Overrijnsch.
overjas; over-, bovenrok.
itlierrod, nt.
iiberrum'Oetn, fcbtu. (b.) = overrompelen,
—, —en =
verrassen. itberrunt'pamtn,
overrompeling.
= fiber bag.
= overzaai'en, bezaaien,
iiberfai en, fcim.
geheel bedekken, vol strooien.
iiberfai'3en, fcbtn. (b.) = te sterk zouten.
iiitnrfatt = overzat, oververzadigd. fiber=
fcbiti. (b.) = oververzadigen.
oververzadiging.
—
fart/flung,
iiberfdjaVien, fcbin. (b.) = overklin'ken, sterker
klinken dan, overstem'men, verdooven.
iiberfAatlett, fcbtu. (t.) = overschaduwen.
(b.) = overschatten, te
iiberfc4iit13ett,
hoog schatten.
onderzoek, inspectie. fiber:
itberfcbatt, m.
frOau'ett, fc0in. (b.) = overzien'.
ii iberWunten, fcbin. (b.) = overschuimen.
overzenden, overfcbin. (b.)
sturen.
ii'berfeljieflen, ft. (b.) = overheen schieten,
voorbijschieten, -rennen; t Nentbtare it. =
boven 't getal drukken; ilberfcbief3enbe %QM=
fraft = te veel aan volkskracht.
ii'berfebiffen, fcbin. (b.) = overvaren, overbrengen, Overzetten, (1.) = overvaren; fiber:
Jr/Offen: bat Veer it. = de zee overvaren.
ltlierfrigaa, nt. = omslag, opslag (aan een
kleedingstuk); schouderkraag; omslag, kompres ; overslag, raming ; (aan een balans) doorslag. ii'berfc4tagett, ft. (b.) = omslaan, overslaan (een mantel, deken); (van de balans)
doorslaan; omslaan, omvallen; (van vonken)
overspringen; feitt £adjen fcbtug in ein ,itften
fiber = ging in hoesten over; bad fcbtilgt in
mein g.acb fiber = dat komt in mijn vak;
iiberfclitai nen = Overslaan, onopgemerkt
laten; overslaan, ramen, begrooten; mit
= met schimmel bedekt; bc0
Scbittunet
gaffer ift = eenigszins verwarmd ; ,----achterover slaan (van paarden), een luchtsprong achterover maken.
iiberfittaAeit, ft. (b.) = besluipen.
iiberfebteent, fcWro. (b.) = versluieren, sluieren.
ilberfOnie'rett, fditn. (b.) = besmeren.
ii'berfrknaPpen, fotpa. (f.) = uitschieten (van
een slot); Overslaan (van de stem); gek worden; er ift iibergeicfmaiabt = hij is gek, getroebleerd.
iiberfrOneett, fcbib. (fj.) = oversneeu'wen,
besneeuwen, met sneeuw bedekken.
= schrijven boven; (een
iilierWeitnit, ft.
bedrag) averschrijven, transporteeren; fiber:,
fctireis bett = (een blad) volschrijven; (een
verhaal) van een opschrift voorzien; tote lit
bad Oebid5t ilberfcbrieben? = welk opschrift
heeft dat gedicht?
iiberfcbrei'en, ft. (0.) = overschreeuwen.
liberfc4raiten, ft. (fj.) = (bie Chew) overschrijden; (einen 'f4) Overtrekken; (bie kre,
bit, feine .8otfritacbt) overschrijden, te buiten
gaan; (bad Oefet) overtreden.
—, —en = overschrijding; overtwig,
treding.
ii'DerfrOift, = opschrift (van een monument, een gedicht); adres (van een brief);
hoofd (van een brief).
overschoen.
iirberfctub, nt.
= diep in de schulden zittend,
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vol schulden, met schulden belast.
jitnt'bung, to. -- = insolventie.
1t'berfc410, m. = oversehot, surplus, saldo.
overschietend.
ii'berfr4iiffia
iii berfcVaten, fcbtu. (tj.) = üvergieten, Overstorten; iiberfr4iittett = bedekken;
u. = begrinten; (mit 31)-rtuiiifett) overstelpen.
ftberfd)ivana, m. —(e) = (fig.) overvloed,
't overvloeien. zie ilber=
fcbtuengticb.
itherfri)itient i men, fcbtn. (tj.) = overstroo'men.
iiberfittuem i ntung, —, —en = overstrooming.
iiberfOncitgli = overvloedig, overdreven,
eindeloos, onmetelijk, onbeschrijfelijk. fiber:
fttitieno i lirtifeit, = overvloed; geestvervoermg, geestdrift, overdrevenheid.
(f.) = Overzwemmen.
ieberfittnintruen,
= overzeesch.
ii'berfegettt, f*:). (f.) = naar den overkant
zeilen; iiberfe'netn (17.) = (de zee) oversteken; voorbijstevenen, voorbijzeilen; in den
o-rond zeilen, overzei'len.
overzienbaar, te overzien.
ierretybar
rb
iiDerfe'Oen, ft. (b.) = overzien', een goed
in
inzicht hebben in;• (een brief, opstel) door'zien, doorg oopen, bekijken, monsteren; einen
= iem. (in inzicht) overtreffen; over
't hoofd zien, niet zien, voorbijzien; einem
ett):). = iem. iets niet aanrekenen, 't van
hem door de vingers zien. iiberfe r ben, f.
= onoplettendheid, toegevendheid.
ii'berietig = overzalig.
iiberfetebert, unr. (0 .- ) = üverzenden, doen
toekomen.
iiberfeWbar = vertaalbaar. ii'berfetlett, icOty.
(fl.) = (over een water) Overzetten, overvaren;
(1.) overvaren; iiberfet'vn, fcbtu. (b.) =
vertalen, overbrengen; [overvoe'ren, te sterk
bezetten; afzetten, te veel laten betalen;
= vertaler.
overspringen]. iiberfer3er,
—, —en = vertaling. itberz
liberferptitg,
eti attnOntettpbe, tu. = vertaalmethode.
= overzicht, korte inhoud.
lti berfidit,
over= verziend.
gemakkelijk te overzien; duidelijk,
fielder. to. = overzichtelijkheid, duidelijkheid, helderheid.
ptan, nt. = overzichtsplan , plan van 't geheel.
ii'beritebetn, fcbtu. (1.) = (naar een andere
plaats) verhuizen, zich (ergens anders) vestigen.
iiberfit'berit, fcbtu. (b.) = verzilveren.
il'OerfittIttic0 = bovenzmnelijk, bovennatuurlijk.
lt'beriinttlidjteit, iv. = bovenzinnelijkheid.
iiberfoirentern, fcbtv. (b.) = gedurende den
zomer houden, den zomer laten doorbrengen;
den zomer doorbrengen overzomeren.
ii'berfPctutteit, (tj.) spannen, uitspannen over; iibertpattliett = overspan'nen
(met een zeil bijv.); overspannen, te sterk
spannen (een boog, de hersenen, zenuwen);
ein ttheripannter tent d) = een overspannen
mensch. liberniannt'Oeit, liberfpan'ttunn,
overspanning.
overspinnen.
iiberfpin'nen, ft. (b.)
overspringen, spriniii berfPritto.ett, ft. (f.)
(een sloot)
gen over; tiberiprin'Rett, (b.)
overspringen; (bij 't leien) overspringen,
= iem. voorbijoverslaan; einen int Mute
= zich overspringen, rich met
komen; WI)
springen schaden.

iibertragen.

iiberfPrit'vn, fcblu. (0.) = overspatten, geheel
bespatten.
ii'berfPrubein, fc0:). (0.) = Overborrelen,
Overkoken; bon = tintelen van geest.
ieberitatibin = te oud (van boomer); overrijp;
(bot.) vast.
fiberftelten, ft. c'Nertroeven, Overnemen.
ii'fierfteOcit, unr. (l.) = (voor)uitsteken;
iiberftelien = (ziekte, gevaar) te boven komen; (onderzoek, examen) doorstaan, er aan
voldoen; eine Cueile bre ,Vorbeeren iiberftart=
ben = waarover laurieren stonden; (eine
=
fcbibere 3eit) dnOrkomen ; leine Zienfteit
dat
zijn tijd uitdienen; bai ift iiberftanben
is geleden, voorbij.
itherfteig i bar = overklimbaar, overkomelijk.
ii'berfteigen, it. (f.) = overklimmen, er over
klimmen; Overloopen, Overstroomen;
ftei'gen, (l .) = (een berg) Overtrekken, (een
muur) overklimmen; overtreffen, te boven
gaan; bct iTherfteigt melee grafte = dat gaat
=
boven mijn krachten. iiberftri'nung,
overtocht, overklimming.
iiberitei'gern, fAit).(tj.) einen = hooger bieden
dan een ander; (den prijs) opjagen.
= te overklimmen.
iiberfticlen, fcbtu. (lj.) = borduren, volborduren.
iiberftintliten, fcWro. (O.) - overstem'men,
overwinnen (met stemmental).
= overtrotsch, erg trotsch.
iiberitopleu, i'cbit). (b.) = (een kleedingstuk)
stoppen; (een pijp) te stijf stoppen.
iiberftrairten, fain% (b.) = overstralen, overschijnen (eig. en fig.).
iiberftrei'dien, ft. (b.) = overstrij'ken, bestrij'ken.
ii'berftreifett, fcbtu. (1).) = er overheen doen
of trekken.
(f).) = te zeer inspannen. ]
[iiberftren'gett,
bestrooien, vol
(b.)
iiberftreit'en,
strooien.
feberftriimen, fcbtu. (f.) - o'verstroomen,
overvloeien; iiberftr,Ittrzt, (1).) = overstroo'men.
bovenkous.
it'bcrftrumpf, nt.
over (lets) heen
fcbtu. (0.)
zetten of plaatsen.
ieberitiir3en, fcbila. (0.) er overheen, er op
storten; (f.) = omvallen, neervallen, omstorten; overgaan in, zich uitstorten in; fiber:
itur' en, fcbtu. (b.) = overhaasten, te zeer
aandrijven, te haastig doen; ficb fl = zich
—, —en =
overhaasten. itberftiirwitg,
overijling, overhaasting.
= overzoet.
iibertalefit, fcbtu. (b.) = met bout beschieten,
betimmeren.
iibertau'bett, fcbm. (b.) = verdooven (door
veel geraas).
(0.) ein kanten = dooriibertau'ri5en,
stAdn.
iiiberteuer = overduur, te duur. fiberteu'erit,
fcbtu. (b.) = te veel laten betalen, te duur
verkoopen.
fd)11). (0.) = beetnemen, voor
den gek houden, afzetten.
overklin'ken, overfctjt-t). (0.)
stem'men.
it'bertran, nt. triige = transport,
overbrenging (van een bedrag). iibertracr:
bar = over te brengen. li'bertragen, ft.
(b.) = overdragen, -brengen, transporteeren;
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iibertra'Ren = (in een ander boek, op een
nieuwe rekening) overbrengen, overschrijven,
transporteeren; einem ettu. it. = iem. jets
Overdoen, Overdragen; (etm. auf einen anbern)
doen overgaan; vertalen, overbrengen ; transponeeren; [verdragen, te boven komen]; fide
it. = zich verbeuren , zich een ongeluk dragen ;
iibertra'Rene Oebeutung overdrachtelijke,
oneigenlijke beteekenis. itbertra'quitg,
— = overbrenging, transport; overdracht;
vertaling; transpozitie.
iibertreftbar = te overtreffen. iibertreffen,
overtreffen.
ft. (tj.)
it'bertreitien, ft. (b.) = (jets) naar den overkant
of over een grens drijven; iibertrei'ben =
overdrij'ven; [te ver drijven, boos maken; te
sterk laten groeien; fief) ii. „ = zich overhaasten, te sterk groeien]. libertret'bung,
tn. —, —en = overdrijving.
ii'bertreten, ft. (f.): in ein frentbe Oebiet
op vreemd gebied komen; nu einer anbern
$artei U. = naar, tot een andere partij overgaan, overloopen; ber tuj tritt Her de
rivier treedt buiten haar oevers; iibertrelen,
(fj.) -------„ overtreden, (eine Scblbeffe) overschrijovertreder.
—
den. libertreter, m.
iibertretunft, --, —en = overtreding;
im itibertrelnnOtatie = in geval van overtreding, bij overtreding.
kibertrie'ben = overdreven.
li'bertritt, overgang (tot een anderen
godsdienst bijv., van de eene klasse naar de
andere); 't overloopen (naar den vijand),
it'bertrittOnftfung, tn. = overgangsexamen.
ithertruntOlen, f*) (tj.) = Overtroe y en; 't van
iem. winnen.
kalken, witten,
iibertiinAen, fcbtu. (13.)
pleisteren, opsmukken, een vernisje geven;
iibertitncbte Umber = gepleisterde graven.
it'berberbienft, m. = oververdienste, bijverdienste.
fcbtu. (tj.) overbevolken.
— = overbevolking.
bijilerung,
= overvol, al te vol.
veel laten beiiberborleiten, icOto. (b.)
talen, bedriegen, afzetten. Merbortettung,
— = bedriegerij, afzetterij.
iiberttut'dyn, fcbtu. (b.) = bewaken, over (jets)
= te lang waken;
waken; doorwaken, firlj
itheritiaCOV(augeben), zie itbernilcbtig.
iiberhia0fen, ft. (b.) = geheel begroeien,
bedekken, overdekken; overheen groeien.
— = bewaking, toezicht.
iibertua'riotng,
ilbertna'gen, zie itberiviegen.
ii'bertualten, fcbtu. (b.) = overloopen, overstroomen.
fcbtu. (tj.) = overweldigen; (een
hinderpaal) te boven komen, uit den weg
ruimen; ber Scbtaf itbertualtigte mid) = overmande mij. at. — =
overweldiger. iiberivat'tigung, tu. —, —en =
overweldiging, uit-den-weg-ruiming, overmanning.
iibertue'ben, fcblv. (b.) = overheen weven,
overwe'ven.
iibertvei'fen, ft. (f).): einem etiv. od. &iv. an
einen ft. = iem. jets in handen geven, jets
verwijzen naar, Overmaken, (wissels) endosseeren; einen einer Sac* it. = bewijzen, dat
iem. aan jets schuldig is; [overtuigen].
witten.
iiberiverfien, jcbtu. (b.)

itbrig.

iiberivenblitt = overhandsch. iibertuentY:
tinge (niiben) =- overhands.
ii'bertnerfen, ft. (tj.) = Overwerpen, overgooien; iiberfuer ifen: lid) it. = vooroverslaan;
vooroverstorten; ficb mit einem it. = kwade
vrienden met iem. worden, overhoop Taken;
einen it. = verder of beter gooien dan een
ander.
= overwaarde.
it'berInert,
fcblv. (b.) = omwikkelen.
gen,
ft.
(b.) = zwaarder zijn, meer
iibertvies
wegen dan; 't overwicht hebben, 't meest
voorkomen, overwegend zijn, overheerschen;
iiberitite'Rettb = overwegend, sterk, groot.
iibertuitt'bett, ft. (fj.) = overwinnen; (hinderpalen) uit den weg ruimen, te boven komen;
(eine fcbtuere Krbeit, eine fteile T.,rebpe) achter
den rug hebben; rid) U. ettu. 3u tun = 't van
zich verkrijgen, er toe komen jets te doen;
zie ook: Stanbbunft. iiberIvittbli4j = overwinnelijk, overkomelijk.
= lij(zijde), luwte.
= overwinning, zelfoveriiberivin'bnng,
bap = men moet
winning; eb gebiirt biet
zich daartoe veel geweld aandoen.
iibertrin'tern, fcbtu. (tj.) = overwin'teren;
(bad 93ieb) gedurende den winter verzorgen,
=
onder dak brengen. iibertuiteterung,
overwintering.
= overgeestig, al te geestig.
iibertuijrbett, fcbtu. (ti.) = overwel'ven.
iibertuiAlen„ fcblv. (tj.) = overwol'ken, bewolken.
overwoe'keren,
iibertun'Mern, fcbtu. (tj.)
verstikken, overdek'ken (als woekerplanten).
= overjas, mantel, jets over;
ii'bertnurf,
beraping, bepleistering.
= meerderheid, grooter aantal.
it'berytbf,
iiber3Ciblett, fobtu. (b.) = tellen, natellen.
= overtollig, te veel, overtallig.
1i'ber3abn, = overtand, bijtand (die over
de andere heengroeit).
iiber3ett'gett, fcbtv. (b.) bon = overtuigen van;
ict bin e?, itberaeugt = ik ben er van over= overtuiging;
tuigd. liber3ett'gung, iv.
ik heb de innige
icb babe bie ittnerfte U.
overtuiging.
it'berNieben, ft. (een jas) er over aantrekken; (een bed) verschoonen; einem ein,
it. = iem. er een geven; (f.) = overhuizen,
verhuizen. iiber3ie'ben, (b.) = overtrek'ken,
bekleeden, bedekken; ein 2anb mit arieg it. =door den oorlog verwoesten; Taolfen it. ben
immet = bedekken den hemel; ber :Ommet
iiberaiebt ficb = betrekt; ein Stamm iiber6iebt
ficb mit 9Jloo = wordt met mos overdekt,
overjas.
—
begroeit. it'ber3ie1 er, m.
iiber3in'tten, fcbtu. (b.) = vertinnen.
iiberptelern, fcbtu. (tj.) = suikeren, met suiker bestrooien; bie 43itte it. = de pil verzoeten, vergulden.
overtrek, (bedde)tijk, (kusits berptg, nt.
sen)sloop; beslag (op de tong).
[itherituertly = overdwars.]
= gebruikelijk, gewoon.
— = gebruikelijkheid, gebruik.
= overig, overblijvend; overbodig;
bebaften, breiben = overhouden, overblijven;
fur einen env. it. baben = voor iem. wat over
voor 't overige, overihebben; tin itbrigen
de overigen, de anderen;
gens; bie ilbrigen

iibrigen&
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ein iibrige6 tun = nog meer doen (dan noodig
is). iity rigel0 overigens, intusschen, bovendien; trouwens.
oefening; 't instudee—, --en
*Wing,
ren; au6 ber
rommen = de vaardigheid,
handigheid verliezen, er uit komen; macbt
ben tenter = oefening baart kunst. ii'butt0=
bucb, f. = oefenboek; themaboek. itiltung46:
Yager, f.= kamp (voor manoeuvres). it'Llung.S:
marftt, m. militaire marsch. ltibunnOtiicf,
= oefenstuk. iiltangOttanbe, tn. = studeeruur, oefenuur. it'inutgOeit, = oefentijd, studeertijd.
bgt. = unb bergteicben: en dergelijke (e. d.).
niter, — = oever, kust, wal. Wfer:
beluoInter, nt. = oeverbewoner.
oef!
ttft!
liffraielt, V. = de Ufficien (schilderijenmuzeum in Florence).
zie Man.
Mg, In. —, —en = uurwerk, horloge, pendule, klok; iniebiet ift e6? = hoe last is 't?
e6 ift 6 U. = 't is 6 uur; ein Mann nacb ber
U. = een man van de klok.
horlogelikoord(je);
1.; :bead,
-deksel.
lIO'renllfabrif, is.;
= horlogellfabriek (of:uurwerkfabriek),-zaak (of:-winkel).
ltfirifeber,
= horlogeveer. lt4rigebanne,
f. = charivari. 1110rigetiiiufe, = horlogekas.
f. = klokgewicht. ltOr'gfaL
f. = horlogeglas. 114r t fiammer, nt. = klokhamer. 1thr'faPki, = plaatje over de onrust in een horloge.
Utirlfaften, m.; :tette, in.; :matter, in. =-horlogellkast (of. klokmantel); -ketting; -maker.
:tafaje,
=
f.;
horloge 11 rad ; -sleutel ; -zakje.
uurwerk, mecaniek. lt4r':
itbri tuerf,
= wijzer (op horloge of klok).
3eiger,
m. —6, —e u. —6 = uil, schuifuit.
= uitlander, nietitit'lattber,
burger (in Transvaal).
nt. —
— u. —e = ukaze (Russ.
keizerlijk bevel).
Meta', en . —(e)t, —e ti. —,6 = blei, bliek.
de Ukraine.
Ufrailte
Man', m. —en, —en = ulaan, lansier, licht
lansruiter. ltla'nenoffi3ier, in. = ulanenofficier.
—n = alge, wier.
ltis fe, iv.
—(e)6, --e = grap, scherts; onzin,
Mt,
gekheid; Utt (naam van een humoristisch
blad).
fcbin. (1).)= schertsen, grappen
maken.
grappig.
—n = olm, iep. Mint(et)bannt,
'Witte,
olmboom, iepeboom.
= Ulrika.
Mirk!), m. =
Mate,
ult. (ultimo), zie
mata = ultimatum : laatste opeisching. Ut i tinto, --(6) -=ultimo, laatste (van de maand); U. Mai =
ultimo Mei, den laatsten Mei.
Ultra, m. —(6), —6 = ultra: doordrijver,
man van uitersten.
ultramarijn: lazuurUttramarin', 1. —(e)6
blauw, korenbloemblauw.
ultramontaan. ltitramort,
ultramontan'
tanWmi0, nt. — = ultramuntanisme.
twin, zie Mfe.
nt. = Ulysses, Odysseus.

umbrerben.

bie
$ral). unit Ace. = orn, er biegt
&re = hij slaat den hoek om; er ift minter
Um, bij mij; u. 6 libr berutn =
om ongeveer 6 uur; iDftern= om Paschen,
omtrent P.; u. nicbt6 unb ibieber nicbt6 =
voor of om in 't geheel niets; einen Zan u.
ben anberen, (duce) u. ben anberen Zan =
om den anderen dag; u. 2obn arbeiten= voor
of om loon; u. bie eette= om 't hardst, om
't zeerst; iva6 tut man nicbt attet um'b tiebe
Oat) = wat doet men al niet voor of om
• bie eett = voor nog
't lieve geld; nicbt
zooveel niet ; bob bat er nicbt u. bicb berbient
aan u verdiend; 140
bob lRatertanb berbient
macben zich verdienstelijk maken jegens
't vaderland; ficb u. eine State beiverben
naar een betrekking solliciteeren; eb ift fcbabe
u. ibn = 't is jammer van hem; einen u.fein
bletb, feinen guten %amen bringen= iem. van
zijn geld, zijn goeden naam berooven; er rbeif-'3
nicbt u. bie Reife= hij weet niet van de reis;
eb ift u. ifjn gefAeben= 't is met hem gedaan ;
mie ftebe6 u. 3tjre Oefunbbeit? = hoe staat
't met...; e6 ift mir Leib u. ibtt = ik heb
medelijden met hem, 't spijt me voor hem;
er ift it. ben Reg = hij is dichtbij; eb ift eine
1*i-re Sacbe u. bie Liebe de liefde is een
rnooie zaak; it. (emu bSetb, bat 2ebeit fornmen =
zijn geld, zijn leven verliezen; einen a. 10
s-91arf betragen = iem. 10 Mark afzetten; u.
einen bietel tanner, 3u tang = een
voet, veel langer enz.; u. ein 4)aar Ware er
burcbgefatfen = 't scheelde maar een haar,
of...; eb tjanbett ficb u. eine Garbicbcift
't betreft een erfenis; u. fo beffer = des to
beter. sun = Urn; biefer Reg ift u. = is orn;
lvenn eb u. unb u. rommt = per slot van
rekening; bet Zan ift u. = is orn, is voorbij.
um'atfern, fcbru. (b.) - omploegen.
untianbern,
(b.) = geheel veranderen,
vermaken. to. = verandering.
um'arbeiten, fcbiu. (t.) = (den grond) Umgraven, omspitten; (een boek) omwerken.
(0.) = omarmen, omhelzen.
umar'men,
— = omarming, omhelzing.
limar'mung,
ltnettau, = verbouwing. um'bauett fcbiv.
(tj.) = verbouwen; umbau'en = ombou'wen,
insluiten (met gebouwen).
um'tteliattett, ft. (b.) = omhouden (een dasbij v.).
I. lImIter, nt. —6, —n = omber, (een soort)
forel.
H. lims ber, in. —6 = umber, omber, omberaarde, bergbruin.
(tj.) • verbeteren.
umlieffern,
ittlebettett, fdpv. (b.) = verbedden.
umlriegett, ft. (b.) = ombuigen; ret*6 u. =
rechtsom slaan of gaan.
unt'bilben, fcbtb. (b.) = veranderen, vervormen,
vermaken.
um:bit-Oen, ft. (b.) om'binden, aandoen;
(een boek) anders binden; umbial beit =
ombin'den; (met touw, lint e. d.) ornwin'den.
um'bIafen, ft. (b.) = omblazen; umititajen =
omloei'en.
fcbib. (b.) = (bladen) omslaan.
umlititten fick fcbin. (b.) = omkijlien, omzien.
fcbru. (tj.) = ombloef en, bloeiencl
omgeven, omstuw'en.
umbra, bergbruin.
—
lImItra,
om'brassen.
um'braffett, fcbiro. (b.)
umbrae fen, fcbiv. (b.)

ombruisen.

unebrerlytt, ft. (b.) = ombreken, omverc
breken, omver'halen, vellen ; (een veld)

umbrecben.
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om'ploegen , ontginnen; (1.) = instorten;
brekend onivallen, untbrerben = de woorden
of de regels anders zetten (bij 't clrukken),
veranderen.
f. = Umbrie.thit'brier, nt.
=
Umbrier.
untliringen, unr. (b.) = ombrengen, dooden,
vermoorden; omkeeren.
unt ittrif = Umbrisch.
ltmi tiruatj, m. = ontginning.
untbrittlen, le*. (b.) = ombrullen, omloei'en;
brullend, loeiend omge'ven.
umbiim inten, fcbm. (b.) = omdam'men, orndijken, indijken, bedijken.
um'becten, fcbin. (b.) = anders dekken.
unt ibenten, fcbtu. (b.) = anders uitleggen.
unti biditen, fcfp). (0.) = anders
veranderen, omwerken.
umbriitenen, fcbin. (b.) omstu'wen, om (iets
of iem.) heendringen.
um'breben, fcbtn. (b.) =orn'clraaien, om'keeren;
ben Z-.yief3 = de keerzijde van de medaille
laten zien, uit eon antler vaatje tappen;
= zich omdraaien. itut'brebuitn, tn. =
omdraaiing, omwenteling.
omwenlint'Drebutt011age, to.; :puitft,
telings II as ; -punt.
ltin'briiitf, veranderde druk, herdruk,
overdruk. unt'britcreit, fcbtn. (b.) = overdrukken, anders drukken, herdrukken.
(b.) = omgeu'ren.
itutttrtett,
umbit'ftent, idly. (b.) = orrine'velen, verduisteren.
doorzenden.
unti egpebieren, fc0i-v. (0.)
fcbin. (b.) = omwaai'en, zacht
omsuizelen.
umfallett, zie umfangen.
unti fabren, ft. (tj.) = omver'rijden, (f.) oni'varen, om'rijden, een omweg maken; =f ay=
reit, (tj.) = om'varen ona'rijclen, om iets
heen v. of r. ltuffativt,
= vaart, tocht,
'
rondreis.
= 't omvallen, val. mulatto-If
ltin'fati,
omvallen; omslaan, van meening
ft. (f.)
veranderen; (van dieren) sterven.
unt'fat3en, fitly . (b.) = omvouwen, overvouwen.
= omvang; uitgebreidheid, uitltnt'fang,
gestrektheid; eine White int = in omtrek.
untfan'nett, ft. (tj.) = omvan'gen, omvatten,
omarmen. untlanotirb, unt'faugreirt) =
omvangrijk.
untliirbett, fcf)h). (b.) = oververven.
omvatten, omarmen;
um'faffen, fcbin. (b.)
(een diamant) opnieuw vatten, zetten; um,
faffen = omvatten, omarmen, omge'ven;
omvatten, behelzen, in zich sluiten. itutfar=
fenb omvangrijk, uitgebreid, veel omvattend. itmfarfung, tn. = omvatting, omsluiting. ltittfaffuttOutauer, le. = ringmuur.
uniftatlent, fcbly . (tj.) = omfladderen.
unt'fferbteit, ft. (0.) = op nieuw vlechten, veranderen; omvlechten, omdoen; untfterirten =
omvlech'ten, met vlechtwerk omgeven; omstrengelen, omkran'sen.
untille'Rett, ft. (f).) = omvlie'gen, vliegen om..
um ft i efien, ft. (b.) = omspoe'len, omvloei'en,
omge'ven.
untflo'rett, fcbly . (tj.) = omfloer'sen.
untflu i ten, ictiv. (b.) = omspoe'len, omgol'ven,
omge'ven.
tint:former', fcbtn. (1.) = vervormen, veranderen. UntIonnuttg, = vervorming,
verandering.

nutbatien.

lint'fraile, to. = om-, rondvraag; in U. brirt,
gen = in omvraag brengen; U. batten = rondvragen. unt i fraqett, fcbru. = rondvragen.
tunfrie'bigett, fcbru. (b.) = omheinen.
unt'filincett, fbtu. (b.) = rondleiden, heen en
weer leiden.
fcblv. (b.) overtappen, overgieten.
ut. = omgang, ommegang, processie,
rondgang; winding; [omgang, omloop, trans];
omgang, verkeer, omgeving, gezelschap; &W.
U. baben, bon ettn. U. nebinen = iets vermijden. unt i niiiintici) = gezellig, a,angenaam in
den omgang. linti gargOortotten, Fl3t. = manieren. lint i nanneqprarbe, tn. = omgangsteal, gemeenzame taal, gewone dagelijksche
teal.
tuttgar'tten, fitin. (b.) = in 't net vangen,
omspin'nen, omstrik'ken.
untgauletuf(b.) = omflad'cleren, omdar'telen, omgoo'chelen.
Mit'getiett, ft. (c.) = (kaarten) (rond)geven,
overgeven, nog eens geven; (een mantel)
om'geven. tungeficit = omge'ven, omringen.
lintnes bung, tn. —, --en = omgeving, gezelschap; omstreken.
= omstreken, omgeving.
lturnellettb,
ittn i geben, (f.) = rondgaan, ronddraaien
(van een rad); omloopen, een omweg maken;
(van den tijd) omgaan, voorbijgaan, verloopen;
omgaan (met iem.), verkeeren, (goed, slecht)
behandelen; mit ettn. u. = iets in 't hoofd
hebben, van plan zijn; in meinent Better gebt
um = spookt het; als schim rondwaren;
gebt ber Weibe rtacb um = 't gaat op de
beurt; [auf ettn. = er op uit zijn; in ber
Stabt, auf Oaf fen u. = rondloopen]; uttinei=
tyn, (b.) = om iets (heen) gaan of loopen;
(den vijand) omtrekken; ('t uiterste) vermijden; (de menschen) ontwijken, mijden, misleiden; (de wet) ontduiken. unt i netietth =
mit umgebenber Soft = per omgaande, met
— = omtrekkeerende post. itittge'bung,
king (van den vijand); ontduiking.
untinefebrt = omgekeerd, andersom; verkeerd;
u. ivirb ein barctu = je moet 't juist
andersom doen, je doet 't verkeerd; it. ift
aucb gefabren = verkeerd gedaan! jut umge=
fetirten ZerbattnB = in omgekeerde verhouding; u. ! = integendeel!
um'neftaften, fcbln. (0.) = vervormen, van
voorkomen doen veranderen, wijzigen, her-,
vormen. lint i neftattung, tn. = ver-, hervorming, verandering, reorganizatie.
unti niefon ft. (l.) = overgieten, overtappen;
overgieten, anders gieten; untniefgit = omgol'ven, omge'ven.
untniftent, fcbtn. (b.) = omtralien; met een
hek, met traliewerk omgeven.
tunglan'3ett, fcbtn. (b.) = omschij'nen, omschit'teren, omgeven.
unt'aratien, ft. (b.) = omgraven, omspitten;
omver'graven; untgralien = met een gracht
omgeven.
uninven'ytt, fitly . (b.) = omgrenzen, omgeven;
omgrenzen, omschrijven.
unti giirten, fctly . (ft.) = (einem ettu.) om'gorden, met een gordel omdoen; untaiir sten =
(eineit mit etiv.) omgor'den.
= 't hergieten, 't anders gieten.
ltitt'nufb
umlothett, um. (0.) = omhebben.
unt'imcfen, fcbtn. (0.) = omhakken, omhouwen,
vellen; (den grond) met de hak omwerken.
untOtjen, fcbtn. (b.) = omhelzen, omarmen.

574

untreiten,

lIntijai'fling, in. --, —en = omhelzing, om- uttlfcrgern, fcbio. (b.) = omlegeren, belegeren,
omringen.
arming.
lttn'tjanq, m. —(e) , = manteltje, Unt'tauf, nt. = draaiing, wenteling, omloop,
loop (om iets heen); omloop, circulatie; full.
schoudermantel; gordijn. u1ni 4ii11gen, fcbto.
(b.) = ornhangen, aandoen; verhangen; unt: bringen, jeten =in omloop brengen. nuftuu:
tiiin'aen mit etin. = met iets behangen.
fen, ft. (n.) = om'loopen, omver'loopen; (i.)
draaien, wentelen, rondloopen, circuleeren;
unt'imuen, ft. (b.) = om'houwen, om'hakken.
(van geruchten) de rondte doen; (van geld)
unt4er' = rond, om, heen en weer, bier en
daar; mob it., rin0 u. rondom, in 't rond. in omloop zijn, circuleeren; om'loopen, een
omweg maken; (van tijd) om'gaan, ten einde
l'bor samenstellbigen met untlyr, die !tier
loopen; unttatefen, (b.) = om'loopen, loopen
niet opgenomen zijn, veigelljAe men die met
om. umitauffe4rethen, f. = rondschrijven,
4erunt).
= omlooptijd.
circulaire. ittit'lauf3elt,
unttyri bileren, fcbiro. (b.) = rondkijken, rondzien. untfler'faftrett, ft. (tj. j.) rondvaren, Umlaut, ut. = umlaut (klankwijziging van
a, o, rt, an in i3, Citt). untlauten, fcbtn.
rondrijden; mit ben rartbett u. = gebaren
(b.) = umlauten, wijzigen; den umlaut aanmaken. unttyrItottern, fcbin. (b.) = rondfladderen. unt4er'ilieflen, ft. (i . ) = rondvlie- nemen. nittlautfitiOg = voor umlaut geschikt,
te wijzigen.
gen, heen en weer vliegen. nintierifiityren,
fcbto. (b.) = rond-, heen en weer leiden. untlegen, fcbto. (tj.) = (mantel) omdoen, omslaan; (verband) aanleggen; (kraag) omslaan,
untfier'geben, unr. (f.) = heen en weer loopen.
unt4erlanfen, ft. (f.)= been en weer loopen of omvouwen; (een schip) omleggen, op zij
draven. unt4eritienett, ft. (f.) = bier en daar leggen; (wasch) omleggen, keeren; (ZruWpen)
omleggen, van plaats doen veranderen; (iets)
liggen, rondslingeren. unt4er'reifen,
(f.) rondreizen, overal heen reizen. =Or': verleggen, anders leggen; (belasting) om'slaan; bet einb teat ficb um slaat em,
reiten, ft. (f.) = heen en weer rijden, een
draait; untfei gen = omge'ven. lttn'tegung,
ritje doen. untfier'iri3irten, jcbto. (b.) = van
Yu. — = omlegging, verlegging; omslag.
den een op den ander sturen. unther'frfpibfen,
fc011.). (b.) = rondsjokken. untber i fe0en, ft. Untleitett, fcbtu. (b.) = anders leiden, verleggen.
(b.) = rondzien. um4er'fi4ett, ft. (f.) = hier
en daar zitten. untOer'iverfen, ft. (b.) = hier undenfett, fcbin. (b.) = omwenden, omdraaien.
en daar neerwerpen. nntOer'3ie1en, ft. (f . ) = unttendyten, fcbin. (b.) = omschij'nen, omstra'len, omschit'teren.
ronddwalen, zwerven.
Unthitt': nicbt u. fOnnett = niet kunnen nalaten. untliegenb = om'liggend, omrin'gend; bie
unt'Oren: ficb nacb eth). U. = naar iets infor- unitiegenbe Oegenb = de omstreken, omgeving.
(1).) = ommuren.
meeren.
unttnan'ern,
febto. (b.) = om'hullen, om'cloen, untintobetn, fcbto. (b.) = vervormen, veranderen.
omhul'len.
unt4ii1len
untInfin3ett, fcbto. (b.) = vermunten, herumlegetn, jAto. (b.) = omgooien.
munten.
llintIeljr, — = terugkomst, terugweg;
omkeering, ommekeer. untlefirtlar = om- untnadytett, fcbto. (tj.) = met nacht of duisternis omgeven, verduisteren, in nacht hullen.
keerbaar, omzetbaar. untlefirelt, fcbto. (b.) =
omkeeren; omdraaien; onderste-boven keeren; untne'bein, fcblu. (b.) = omnevelen.
omkeeren, terugkeeren; zie ook: lunge= untlituren, fcbin. (b.) = overpakken, anders
pakken, verpakken.
— = omkeering.
febrt. limletirtlitg,
untlippen, fcbro. (b.) omwippen, omwerpen; unipani3ern, fcbUo. (b.) = ompantseren.
umpfiitylett, fcbin. (tj.) = ompalen, met palen
(f.) omslaan, kantelen, omkantelen.
unttfaftertt, jcbin. (b.) = (eon boom) omvat- omgeven, palissadeeren.
ten, omvadernen.
unti pffan3en, fctnn. (b.) = overplanten, verutuffantlitern, fcbiv. (tj.) = omklemmen, om- planten, verpoten; untpftan'3en omplaniten, rondom beplanten.
knellen, in de armen sluiten.
untiftethen, fcb)o. (fj.) andere kleederen unt'Offiinett, fcbtn. (b.) = om'ploegen.
aandoen, verkleeden, anders kleeden; um: unt'pretgen, fcbto. (b.) = hermunten, overfterben = omklee'den, bekiendon, behangen. stempelen.
untItticten, fcblo. (b.) = knikken, ombuigen; unt'attartierett, fcbin. (ft.) = van kwartier
doen verwisselen.
= om'knikken, breken.
untlontnten, ft. (f.) = ornkomen, om 't leven untraWntett, feb1v. (b.) = omlijs'ten, omra'men.
komen, 't leven verliezen; to gronde gaan, untran'bern, fcblv. (tj.) = met een rand omgeven; jcbioara untranberte Vin5eige = zwartverloren gaan.
gerande advertentie.
unt'friinttlen, fcbto. (15.) = omslaan, opslaan
untrattlen, fcbto. (tj.) = omran'ken, omslin'(den rand van een kleed bijv.).
utn'frentPein = omkeeren, 't binnenste buiten geren.
(fj.) = omrui'schen, ruiuntraulAen,
keeren.
(b.) = omkransen, bekran- schen em.
itintriin'aett,
sen, met groen versieren.
unt'reiMen, ROin. (1).) = om'reiken, rondgeven.
kring, omtrek, omvang, uit- 'third:Men = omvat'ten.
ittn'frei,
gestrektheid, uitgebreidheid; 3ebtt Oleiten int unti reifen, (f.) om'reizen, langs een
omweg reizen, een omweg maken; umreijen,
tien mijlen in 't rond. mittrefen, fcbrn.
(fj.) = zich bewegen om; bie erbe umtreift fcMu. (1).) = omrei'zen, een reis maken om.
bie Sonne = draait orn de zon; Waben u. ben unt'refften, ft. (fj.) = om'rukken, omver'halen,
afbreken, sloopen.
Oatgen = omzwie'ren, vliegen rondom de galg.
ttmlaben, ft. = 6verladen, op nieuw unti reiten, ft. (b.) = om'rijden, omver'rijden;
(1.) = om'rijden, een omweg maken; umreis:
laden. ltut'fabung, tn. = Overlading.
ten, (0.) = omrij'den, rijden em.
= omslag (van de belastingen).
Itutlage,
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unttennen, (f).) = om'rennen, omver'rennen; untren'nett omren'nen, rennen om.
untrin'gen, fcbin. (b.) = omringen, omgeven.
Ittnt'rifb in. = (van een teekening e. d.) omtrek, omlijning, schets; trek.
= rondrit, rit am (jets) heen.
Untftitt,
unttii4ren, fcbtn. (b.) = omroeren.
um'riittein,fc01-u. (b.) = omroeren, omschudden.
111110 = urn ba d .
unt'facten, fc0tv. (b.) = in een anderen zak
um'fiigett, fcbit). (b.) = omizagen. [cloen.
um'fattettt, fcbin. (tj.) = van zadel veranderen;
van beroep, meening, partij veranderen, omslaan.
ltin'fati,
= omzet, ruilhandel, verkoop,
handel, aftrek, debiet.
untfirinimett, fcbin. (b.) = omzoo'men, zoomen,
boorden.
UntifIlitiffen, ft. (1.) = herscheppen, veranderen. itnt'fataffung, in. = herschepping, verandering.
umfdiatti3ett, fdjlu. (fj.) = omschan'sen, verschansen. lIntfr4attiong, — = omschan'sing.
um'fitarren, ittin. (b.) = om'krabben, omiwoelen.
until:404m, fciu. (b.) = omscha'duwen.
tjatten = inspectie houden,
Unt'fc0au, tn.:
onderzoek doen, rondzien. unt i fitattett fid),
ROW. (tj.) = omzien, rondzien, rondkijken.
[untfdjau'en = overzien' (van alle kanten)
beschouwen].
unt'fitanfetn, fcbln. (b.) = om'scheppen, met
een schep of schop omroeren, (koren) veischieten.
unt'fotYie4tig = afwisselend, beurt om beurt
(werken, vertellen).
nuffr4irtett, fcbin. (fj.) = verzenden, terugzenden.
(tj.) = met een ijzeren
untfitie'nett,
band omgeven, beslaan.
om-, omver'schieten;
untlefilefiett, ft. (fj.)
been en weer dreunen.
untittiffen, fcbin. (j.) = overscliepen;
fitiffett = omvaren, om heen varen,
limfr4iffung, In. — = omvaring.
ittit'fittag, m. = omslag, enveloppe; omslaan
(van 't weer, van de publieke opinie); zuur
worden (van melk, bier); (koude, natte)
omslag, kompres, pap; omslag, opsiag (van
een kleedingstuk); [omzet, debiet]. unt'fr4far.
gen, ft. (b.) = omslaan, vellen; omslaan,
omkeeren (een blad); omslaan, opslaan (een
kleedingstuk); omslaan, omdoen (een doek);
(f.) = omslaan, omvallen, veranderen; (van
wijn, bier, melk) zuur worden. [umfd)ta'gett,
(b.) = slaan em]. lim'frijingetud), emslagdoek.
untfdfrieiIten, ft. (b.) = omslui'pen, sluipen em.
untfitteVertt,fcbiu.(0.)= omsluieren, sluieren.
untiAtielien, ft. (b.) = omsluiten, insluiten;
omklemmen.
untfrifitni gen, ft. (b.) = ornslingeren, omkronkelen; omklemmen , omhelzen.
umifeijmeiten, ft. (fj.)
omsmijten, omgooien, omwerpen.
unt'fottmei3en, ft.
= omsmelten, opnieuw
of anders smelten.
unt'fttmieben, fd)ID. (h.) = veranderen, anders
smeden. untfdimie'ben = omsme'den, met
ijzer omgeven, rondom beslaan.
unt'frimallen, fcbin. (b.) = omgespen; anders
gespen.
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unt'frintiiren, fcbin. (b.) = omrijgen, onidoen;
untfrOnii'rett omrijgen, omwinden, binden,
met snoeren omgeven.
untfcbriinlen, fchIn. (fj.) = inperkon, beperken, omsluiten, omgrenzen.
overschrijven, veranunt'fitreiben, ft. (1-).)
deren, wijzigen; = omschrij'ven,
nauwkeurig, anders zeggen, nauwkeurig bepaten, omgrenzen; (een figuur met een cirkel)
tn. —, —en =
omschrijven.
verandering, afschrift, copie; lintfc4rei'bung =
= randschrift;
omschrijving. ltuti felyriTt,
opschrift, inscriptie.
omschudden.
UntlAiittetit, fobin. (b.)
unt'fr4iitten, fcbiu. (h.) = (een glas water)
omwerpen , omstorten ; (water) storten ; overgieten.
untfrijtvitirmett, fcblv. (fj.) = omfladderen,
omzwieren; in zwermen vliegen of zich vlug
bewegen em.
umfdnue s tiett, fd)In. (h.) = omzweven.
—e = omweg, afdwalintifrOlveif,
ling; ohne Untfchrueif(e) = zonder omwegen,
zonder oinhaal, er atacht IlinfchIneife = hij
draait er omheen. umfdittnilen, Tchn). (h.) =
rondzwerven om.
nuefd)itinnten, fchlu. (h.) = ornzwenken,
draaien.
untifditvingen, ft. (0.) = om'werpen, om'zwaaien (een lans bij y .); untfd)iyin'gen
vliegen em; slaan em.
untfOuirren, fcbin. (b.) = gonzen om, gonzend zich bewegen em.
ltm'fMtuttng, m. omdraaiing, omwenteling;
omkeering, wending, plotsehnge verandering
(van de fortuin, meening, toestanden).
omvertzeilen.
untlegetn,
umfe'gettt = omzei'len, om'zeilen.
unefeben fist), ft. (b.) = omzien, omkijken,
nadj einer befferen
rondzien, rondkijken;
Taohnung u. = na,ar... uitzien, omzien.
unt'fetOur = omzetbaar, om to zetten, to
veranderen. um'fetlen, fdftn. (b.) = om iets
heen zetten; verzetten, verplaatsen, anders
plaatsen ; omzetten, veranderen, overbrengen:
omzetten, verhandelen, verkoopen; unifet'.=
3ett = omgeven, omringen, omzetten, gar= omzetting;
neeren. litutifetpung, in.
verplaatsing, verandering, overbrenging.
om-zich-grijpen;
lint'fidweifen, f. =
uitbreiding, voortplanting.
— = omzichtigheid, beleid; geltinifiitt,
zicht, uitzicht. ntrefir4tig = omzichtig, be—=
leidvol, voorzichtig. Unt i fic4tirtreit,
omzichtigheid, beleid.
unt'finfett, ft. (h.) = omzinken, omvallen,
neervallen, instorten.
untfonft' = voor niet, om niet, gratis to
geef; tevergeefs, vergeefs, smetteloos; u.
fit bet Zob = niets voor niet.
untlpautten, fchin. (h.) = anders inspannen;
omspannen, van paarden verwisselen; nut:
fpan'nen = omspannen, omvatten.
unt i fOebierett, zie umeEpebieren.
untftlielen, fin. (1.) = spelen (rond)om.
umnittrnen, ft. (b.) = omspinnen, met
vlechtwerk omgeven.
unts fpringen, ft. (f).) = om(ver)springen;
(i.)= omspringen (van den wind), plotseling
veranderen; mit einem u. = met iem. emspringen, handelen; untfPrin'gett, (b.) = om
jets heen springen.
untjpiiten, fcbln. (b.) = orn'spoelen, omwas-
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omspoe'len, omgol'schen; untfOitlen
ven.
lintjtanb, tn. = omstandigheid; toestand,
staat; bie ndtjeren liniftdnbe = de bijzonderheden; unter Ilmitanben = al naar omstandigheden, in sommige gevallen; ilmitanbe
mact) ert = plichtplegingen, complimenten
maken; obne tittiftanbe = zonder omslag;
macbt ntir Leine Untjtanbe = 't is me niet
lastig, 't dèrangeert me niet. unt iftiittblici) =
omstandig, uitvoerig, breedvoerig, wijdloopig, omslachtig; van ptichtplegingen houdend,
complimenteus.
ornslachtigheid, wijdloopigheid. lintiftan11.,
faften, ztommiffarin4, =framer, m. = wijdloopig, omslachtig, langdradig persoon.
ftanb4tuort = bijwoord.
untifteMen, ft. (b.) - (grond) omspitten;
(koren) verschieten; anders graveeren, bijwerken.
('t haar) anders opunti ftetten, jcbin. (b.)
maker', (een jonge plant) verzetten;
fteclen = omzet'ten, omge'ven.
[untifteften, unr. (f.) = bederven, doodgaan].
Unifteljett (0) = omringen, staan (rond)om.
Unti ftelyith: calf her umjtebenben Sette =
op de ommezijde; bie limitebenben = de emstanders.
mn'jteiclen, It. (1.) = overstappen.
untltellen, fcbin. (tj.) - om'zetten (woorden,
zinnen); verplaatsen (meubels e. d ), anders
plaatsen, van plaats laten verwisselen;
jteten = omgeven, omringen, rondom bezetten (met); insluiten.
um' ftem^etn, jcbtn. (l.) =veranderen, anders
of opnieuw stempelen.
mniteu'ern, jcbtn. (0.) = omva'ren, varen em.
untiftimmen, fobb.). (b.) = anders stemmen;
fig. tot een andere meening brengen.
unt'jto-fgn, ft. (0.) = omstooten, oniverwerpen,
(met een onverwacht bezoek) overvallen; (een
testament) ongeldig of krachteloos maken,
omstootelijk, onvernietigen. unt'jthfAitt
zeker, onvast.
mnitrairten, icbtu. (b.) = omstra'len.
untiftricten, 1c0in. (b.) - overbreien, verandeomstrik'ken, verstrikken
ren; umf-triclen
in, omslui'ten, vangen; met breiwerk omgeven.
omstroo'men, omuntftriilnen, jcbin. (b.)
spoe'len.
uneftfilpen, f(*.v. (b.) = omkeeren, onderste
boven keeren, (een rand van een hoed e. d.)
omslaan, opslaan.
ittn i ftur3, m. = ('t) omvallen, val; omverwerping, totale omkeer, revolutie. unciftiir:
3en, jcbto. (0.) = omstorten, omkeeren, omomvallen, in(ver)werpen, omhalen; (i.)
—
zakken, instorten. lint'Orger,
lid van de revolutiepartij , revolutieman.
= revoluti onaire partij,
ltinjturOartei,
omwentelingspartij.
= oni(ver)dansen, UM=
um'tan3en, fcbw.
Jansen (ro nd)om.
tan'gen
unti taufen, jcbiu. (0.) = verdoopen, een anderen
naam geven.
ltin'taufel), in. = ruil, ruiling. umlauffijen,
jcbi-u. (b.) = omruilen , omwisselen.
omgie'ren, razen of
umtirben, ftljtv. (c.)
gieren (rond)om.
omklin'ken, klinken
unttii'nen, jcbiu. (1.)
(rond)om.
umtojen, jcbro. (b.) = omloei'en, razen of
loeien (rond)om.

mmielmt.

untitrethen, it. (b.) = ronddrijven, rondjagen;
ronddwalen.
laten rondzwerven; fidj u.
umitreten, ft. (tj.) = om(ver)trappen; (sehoenen) aftrappen.
linftrieb, m. = draaiing, wenteling; beweging,
omloop; tlintriebe = raddraaierijen, intriges;
fo3iatifttfcbe Mutt-int socialistische beroerin gen , woelingen.
um'tun, unr. (b.) = omdoen (een mantel bijv.);
ficb nacb ettt,. u. = naar iets informeeren,
naar iets uitzien, zien to krijgen; [nog eens
doen].
uninntOfen, ft. (f,.) = omgroei'en, rondom
begroeien.
omgol'ven, golven
untioarten, icbiu. (0.)
(rond)om.
unti tuiii3en, jcbiro. (tj.) = omwentelen, omrollen, omverwerpen. — =
omwenteling (eig. en fig.), revolutie; omverwerping.
mniivantein, (tj.) rondwandelen; (geheel) veranderen; unttnatebein = wandelen
(rond)om, de rondte doen om iets.
tuna, = verandering. ltinsitianblung4::
4no3ek ut. = gedaanteverwisseling(sproces).
mnives ben, fcbin. (0.) omwe'ven, omspin'nen.
untiverVetn, jcbiu. (b.) = omwisselen, verwisselen, wisselen, ruilen.
linfitieg, in. = omweg (eig. en fig.); auf Um=
town = langs een omweg; er gebt auf Urn=
tuegen = hij gaat niet recht door zee.
(b.) = om'waaien; unztvel:
nunuetien,
Nett = omwaai'en, waaien (rond)om.
untluenben, unr. (b.) = omwenden, omkeeren,
omdraaien; veranderen, anders maken; (i.) =
omkeeren, terugkeeren. ltinuenben, 1.: fin
= in een oogwenk.
umWeri ben, ft. (fj.) = druk 't hof maken, met
aanzoeken lastig vallen, omstu'wen.
untluerfen, it. (b.) = om(ver)werpen, omgooien; (een mantel) omwerpen, omslaan;
ber Autfcber bat unigeivorfen = de koetsier
heeft 't rijtuig laten omslaan; her Raufmann
bat umgeinorfen = is failliet; ber Rebtter bat
umgeivorfen = is blijven steken.
(b.) =-- (er) om wikkelen,
untividetn,
om winden; anders inpakken;
1cbin. (0.) = omwik'kelen, omwoe'len, omhullen.
umitvinben, ft. (fj.) (er) om winden, (er)
om doen; unthiinsben, ft. (b.) = omwik'kelen,
omvlech'ten, omwin'den, omstrengelen, emkronkelen.
jcbin. (0.) = omwervelen, draaiend
omhullen.
111111110 ' tint, jcbiu. (b.) = omgol'ven, omspoe'len.
umitnotinenb = omwonend, naburig.
unituOti fen, jcbro. (fj.) = omwolken (eig. en
fig.), bewolken, doen betrekken; fic0 u. =betrekken, bewolkt worden.
Unti Withiett, fit in. (b.) om'woelen, om'wroeten.
jcbli). (b.) = overtellen; rondtellen.
unV3aPfen, jcbin. (b.) = overtappen.
nen,
lap). (0.) = omheinen.
unt3hui
—, —en = omheining, heining,
flung,
schutting.
unt'3eriyig trinlen = den beker laten rondgaan,
beurtelings drinken.
unti3eirOnen, fcbin. (b.) = overteekenen.
unt'Oefien, ft. (0.) = om(ver)trekken; (een
mantel) omslaan; (einen, ficb) anders kleeden,
verkleeden; (i.) verhuizen; unt3telien, ft.
(1).) = omgeven, omringen; eine Mauer um
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510t bie Stabt = loopt om de stall; bet
tilinntet ift snit Uoffen umangett = met wolken
bedekt; f iiij u. = betrekken, donker worden.
unmini geln, fc*. (O.) = omsingelen, insluiten.
ituti vq, Ttt. = omgang, processie; verhuizing;
[verwisseling van kleederen, t erkleeden].
ltuti3u0 fmtber ed. um'iun gjaftwr = we-.
gens verhuizing. lturiunaoften, $t. = verhuiskosten; overplaatsingskosten.
unatiiiit'bertir4 = onveranderlijk; onherroepelijk.
unt atmentad# = onbeslist, onuitgemaakt.
uu'abt)iingig = onafhankelijk. Un'abOaugig:
= onafhankelijkheid.
reit,
un'abfkintuttid) = onontbeerlijk, onmisbaar;
et ift it. = hij kan niet van zijn werk af.
ituablajOiri) = onophoudelijk,
onafgebroken, voortdurend, aldoor.
unabtikvtirb = onaflosbaar, niet af te lossen.
unabfetybar = onafzienbaar, onmetelijk, niet
te overzien.
un'ableiglar = onafzetbaar.
onopzettelijk, niet bedoeld,
un'atifitintit4
zonder opzet.
un'abtretbar = onvervreemdbaar.
= onafwijsbaar, gebiedend.
unt abluenbbar = onafwendbaar, onvermij[delijk.
Ints itt, zie unecrit.
utt'aittfant = onachtzaam, onoplettend, achteloos, slordig, onbezonnen. nu'ar4tfautteit,
iv. = onachtzaamheid, achteloosheid, slordigheid, onbezonnenheid.
Un'abelin = niét adellijk, onedel. burgerlijk.
unliOnfir4 = ongelijk, niet gelijkend, met
overeenkomsti g.
uuattfeffit'bar = onbetwistbaar.
onbebouwd, ongebou‘Nd.
un'augebaut
un'augebracbt = ongepast, on tijclig.
un'attnefoditett = rustig; ongestoord, ontetwist; vlekkeloos, zonder blaam.
un'annetteibet = ongekleed.
un'anneuteibet = onaangemeld, onaangediend.
un'attnemeffen = ongepast, oncloelmatig, onevenredig, onpassend, ongeschikt.
un'augenc4m = onaangenaam, onpleizierig,
lastig.
uteangeriibrt = onaangeroerd.
un'angefetmt = onbelangrijk, onaanzienlijk;
niet gezien, niet geacht, [niettegenstaande
un i antleftellt = ongeplaatst, zonder betrekking.
un'anneftrirten = ongeverfd.
unt angetaftet = onaangetast, onaangeroerd.
un'attgreifbar = On genaakbaar, onaantastbaar, tegen alle aanvallen beveiiigd.
— = unanimiteit: eenstemUncruituitkiti,
migheid.
uttannelm'Oar = onaannemelijk. Meanne1)uttic4lcit = onaangenaam held , moeilij kheid.
un'aufebultic4 onooglijk, on gunstig uitziend ;
onaanzienlijk.
onfatsoenlijk, onbehoorlijk,
un'auftiinbig
= onfatsoenlijkonnet. Un'auftiinbinfeit,
heid, onbehoorlijkheid, onnetheid.
un'attftiiffin = niet stuitend, niet kwetsend.
onaantastbaar.
nuantaffbctr
un'aulueubbar ontoepasselijk, onbruikbaar.
uni atAntittid) = onaptijtelijk, onsmakelijk,
vies.
—e = deugniet, stouterd.
I. Utfart,
II. Un'art, la. —, —en = onhebbelijkheid,
onaangename eigenschap, onbeleefdheid, verVAN GELDEREN Duitscls Woordenboek. I.

intbebingt,

keerde gewoonte, slecht gedrag. un f artig =
stout, ondeugend; onnet, onbeleefd.
un'artifutiert = ongeartikuleerd; onduidelijk.
onaesthetisch, onsmaakvol.
un'aftbetifet)
unauffinb s bar onvindbaar, niet te vinden.
un'aufgeforbert = ongeroepen, ongevraagd,
uit eigen beweging.
un'aufgetaft = onopgelost.
uttauthaft'bar, unnuffnatjam = onweerstaanbaar, niet tegen te houden.
onophoudelijk, voortdurend,
attauftOrlic4
aanhoudend.
ituauffiWbar, uttauffiWtitO = onoplosbaar,
Diet op te lossen, niet te ontwarren.
un'aufmertfaut = onoplettend, verstrooid,
afgetrokken.
un'aufrici)tia = onoprecht. ittt'aufrirütinfett,
= onoprechtheid.
unctuffMietvbar, unauffc4ieblift = niet uit
to stellen, dringend, urgent.
unauaiteiblici) = onvermijdelijk, onfeilbaar;
ba?, ift u. = dat kan niet uitblijven.
unauOnipiliar = onrekbaar, onuitzetbaar.
unnu4fii4rIntr = onuitvoerbaar, onmogelijk.
un'alOgetiitbet = niet geheel ontwikkeld,
onontwikkeld, onbeschaafd.
un'aiOnefftlit = niet gevuld.
un'augentarrit = onuitgemaakt, onbeslist.
onophoudelijk, onafgebroken,
itit'angefelit
voortdurend, zonder tusschenpoozen.
unauaiiirigutr, uttatOtiiirlytiM = onuitwischbaar; onbluschbaar.
onaflosbaar, onafkoopbaar.
unattaiWtic0
onuitroeibaar, onvernietiguuclurott'bar
baar, onverdelgbaar.
unau0Preriyildr) = onuitsprekelijk, onzegbaar, onnoemelijk.
onuitstaanbaar, onverdraaguitauOtetrtic4
lijk.
unau&itgliar = onverdelgbaar, onuitwischbaar.
nuattOuchtlir4 = onvermijdelijk, niet te
ontgaan.
wildzang, wilde
—(e)d, —e
itui tiaub,
jongen, rekel. un'brinbig onbeteugelbaar,
onbedwingbaar, ontembaar, onhandelbaar;
buitensporig, ontzettend.
utebartutier3ig = onbarmhartig, onmeedoogend. ltu'ilarutber3infeit, = onbarmhartigheid. hardheid.
= baardeloos, ongebaard.
— = baardeloosheid.
Unfelt,
un'tnatttet = ongemerkt, onopgemerkt; etiv.
raffen = op iets niet letten, iets buiten
beschouwing laten.
un'beanftattbet = onbetwist, onbestreden.
unlicantluortet = onbeantwoord. unticant':
luarttitt = niet te beantwoorden.
un'twarbeitet = (zijde, metaal, steen) onbewerkt, ruw; (wetenschap) onbeoefend.
un'bebaut = onbebouwd.
unlictutitt, un'bebaMtfaut= onbedachtzaam,
onnadenkend, onbezonnen. uttliebtuf)tfauter:
ivelfe = onnadenkend, onbezonnen.
unliebecft = onbedekt, ongedekt, ontbloot.
uttliebeuttic0 = gevaarloos, waaraan geen
bezwaar is verbonden; zonder aarzelen,
zonder zich te bedenken.
un'inbeutotb = onbeduidend, onbelangrijk,
weinig beteekenend. lIn'belnuten(b)heit,
= onbeduidendheid, weinig beteekenis.
unibebingt, untlebtunt' =volstrekt, bepaald,
onvoorwaardeiijk.
37
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un'beeibigt = onbeeedigd.
un'beeinftuf# = niet onder een of anderen
invloed staande, vrij, onbelemmerd.
utt'beeintrifittiat = onbeschadigd, onbenadeeld.
uni beenbigt = onvoltooid, onafgemaakt.
un'beerbint = onbegraven.
un'befittiint = onbekwaam, zonder aanleg,
onbegaafd.
un'befaOrbar = onbevaarbaar, onberijdbaar.
uni befaitgen = onbevangen, onpartijdig,
Diet vooringenomen; ongekunsteld, natuurlijk,
nalef,, eenvoudig.
unibefeftigt = niet versterkt.
uttibefiebert = ongevederd, onbevederd.
un'befferit = onbeNlekt, onbesmet, vlekkeloos, smetteloos.
un'infriebigenb = onbevredigend, onvoldoende. un'infriebigt = onbevredigcl, onvoldaan.
un'befugt = onbevoegd, ongerechtigd.
uni benatit = niet begaafd, onbegaafd, zonder
aanleg.
unliegfeitet = niet begeleid, zonder geleide,
alleen.
uttliegrabeit = onbegraven.
onbegrijpelijk.
utt'begreirtift
un'ingrettat = onbegrensd, grenzeloos, onbeperkt
un'flegriinbet = ongegrond. Unibegriinbet:
= ongegrondheid.
Olt,
un'begiitert = onvermogend, niet gegoed.
un'beOaart = onbehaard.
ltitlietmen = onbehagen, onbehaaglijkheid,
onaangenaam gevoel. unibeivalid) = onbehaaglijk, onaangenaam, onplezierig, onlekker,
niet op zijn gemak. ID. =
onbehaaglijkheid, onaangenaam gevoel, onaangenaamheid, onlekkerheid.
un'bebauen = onbehouwen, niet behouwen.
unibebellint = ongehinderd, zonder lastig
gevallen te zijn.
unliebitfitob = onbeholpen, onhandig, verlegen.
un'bebinbert = onbelemmerd, ongehinderd.
un'bebolfett = onbeholpen, onhandig, links(ch).
un'be4iifffirO, zie unbebitflid).
un'betottfant = onbehoedzaam, onvoorzichtig,
onbedachtzaam.
uttbeirr'bar = vast, zeker, niet van de wijs
te brengen; vertrouwbaar. unibeirrt zonder zich van de wijs te laten brengen, kalm,
rustig, vastberaden.
un'beratint = onbekend; unbefannte Oriite =
onbekende grootheid. unliefannterlueife =
onbekend, zonder (iemand) te kennen, zonder
met iem. bekend te zijn. ltiebeiannt4eit,
tn. = onbekendheid, onwetendheid.
fanntMjaft, tu. = onbekendheid.
unibeleIgt = onbekeerd.
onbekleed, onbekleed.
un'beiteibet
un'befiimmert = onbekommerd, onbezorgd;
relen Cie bOlvegen it. = wees daaromtrent
maar gerust.
un'beitthett = onbeladen, ongeladen, ledig.
un'belaubt = bladerloos, kaal.
utti befebt = levenloos, onbezield, doodsch.
weinig belezen, ongeletterd.
un'betefen
lintbelefenbeit, = geringe belezenheid.
utt'betiebt = onbemind, niet geliefd, niet
gewild, onpopulair. lIn'betietit4eit = impopulariteit.
utt i befolpit = onbeloond, zonder belooning.

tube-tont.

onbemand.
un'tientannt
utthemerVbar = onmerkbaar. un i tionerft =
onbemerkt, onopgemerkt.
intsbentitteit = onbemiddeld, onvermogend.
onbenoemd ; ongenoemd,
un'benannt
tufbeneibet = onbenijd. [naamloos.
unlienommen: bat bteibt bir u. = dat staat
u vrij, dat belet u niemand.
utti benutft ongebruikt, niet (good) besteed.
intlieotiarbtet = onopgemerkt.
tinglequent = ongemakkelijk, ongeriefelijk,
lastig, hinderlijk.
untierc'enintr = onberekenbaar.
ongerechtigd, onbevoegd;
uttliere fiat
ongegrond, onbillijk, onrechtmatig.
onrechtmatig, zonder gererbtinteriveife
rechtigd to zijn.
itat'beriittint = onverbeterd, niet in orde
gemaakt; onvereffend.
uni beritten = onbereden (paard: nog niet bereden; ruiter: niet kunnende rijden; officier:
niet rijdend).
unlieriictlicOtiat onopgemerkt, buiten
beschouwing; etM. u. taffen = iets niet in
aanmerking nemen.
un'Oerufen = ongeroepen; zonder roeping;
it. ! = moge 't zoo blijven! of goddank.
= onberoemd, weinig bekend,
vergeten.
= onaangeroerd (eig. en fig.).
untbefitabet, 43rap. mit Gen. [od. mit Dot.]:
u. meinet Necbte od. meine?, Necbte?, u. =
behoudens of met voorbehoud van mijn recht,
mijn recht voorbehouden, zonder to kart to
doen aan of onverminderd mijn recht.
onbeschadigd, ongedeerd,
uttliefitiibint
good en wel.
niti befitiiftiat = zonder bezigheid, niets
doende.
un'bcfctattet = onbeschaduwd.
onbescheiden, vrijpostig,
un'tiefrbeiben
onbeschaamd.
onbeslagen; in diner 2Birfen,
un'befrifiagen
fcbaft u. rein = niet thuis zijn in, niet op de
hoogte zijn met of van een wetenschap.
tutlicfcintitten = onbesnoeid, onbesneden.
unibefd9often = onbesproken, zonder smaad,
vrij, rein. Un'bercipattotOelt,
— = smetteloosheid, reinheid.
onbemerkt, onbegrensd,
un'Infrtyriinft
absoluut.
itbeicbreiblic4 = onbeschrijfelijk, onuitsprekelijk, buitengewoon. un'iniltrieben =
onbeschreven, blanco; niet beschreven; niet
in woorden of op papier gebracht.
un'befe4rieen = onbesproken; ook = unberufen.
Unibefriiiitpt = onbeschut.
tittliefoljtvertift = gemakkelijk, zonder bezwaar. un'befriOvert = onbezwaard, vrij,
zuiver; zonder bezwaar.
un'oefeett
onbezield, zielloos, levenloos.
unibefet)en = onbezien, ongezien, onbekeken.
onbezet, vrij, vacant, zonder
unibefe4t
bezetting; ongegarneerd.
untiefieg'bar, utthefiegi fic = onoverwinnelijk.
uni befient = onoverwonnen.
onbezoldigd, ongesalarieerd.
infinfolbet
utt'beformen = onbezonnen, onnadenkend,
onbezonroekeloos. lttetlefounentieit,
nenheid enz.
uttliefornt = onbezorgd, onbekornmerd, gerust; einen 5.2ittftrag u. Careen = onuitgevoerd
laten.
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lin'beftanb, nt. = onbestendigheid, veranderlijkheid, onstandvastigheid, ongedurigheid.
un'beitanbig = onbestendig, ongedurig,
veranderlijk, onstandvastig. ltn'beftanbilp
= tinbeftanb.
felt,
unbeftearbar, nnbeitecirlicf) = onomkoopbaar.
un'befteigbar = onbeklimbaar, niet te bestijgen, ontoegankelijk.
un'beftettbar = onbestelbaar. un ibeffetit =
onbesteld, niet bezorgd, niet besteld, niet
bebouwd.
unibeftintinbar onbepaalbaar; niet te omschrijven. un'beilituttit = onbestemd, onbepaald, onduidelijk, vaag, niet vast, onzeker.
un'beftraft = ongestraft.
un'beftreitbar = onbetwisthaar. un'beftrit:
ten = onbetwist.
un'beteiligt = niet betrokken; fit bin bet ber
Sacbe u. ik heb er geen belang bij, geen
deel aan, ben er niet bij betrokken, ben
geen belanghebbende.
un'betunt = onbeklemtoond, niet beklemd.
zonder klemtoon.
onbelangrijk, onaanzienlijk,
un'betrartiitt
onbeduidend.
un'betranert = onbetreurd, niet betreurd.
uni betretbar = ontoegankelijk. un'betreten =
onbetreden, onbegaan; niet verlegen, onverbluft.
onbuigzaam, vast.
un'beunfam
un'betuett = onbewaakt.
un'betvaffnet = ongewapend ; ba?, unbeinaiinefe
Wuge = bloote oog.
un'betuanbert = ongeoefend, onbedreven,
weinig of niet op de hoogte.
un'betuegtir4 = onbeweeglijk; (van goederen ,
sterren) vast. un'belueat = onbewogen,
onbeweeglijk; ongevoelig, onaangedaan, ongeroerd.
[unibeluefirt = ongewapend].
un'belueibt = ongehuwd, ongetrouwd.
unbetueWlic = onbewijsbaar. un'betulefen =
onbewezen.
utt'betuo4nbar = onbewoonbaar.
tutt4ttt = onbewoond.
un'betuilift = onbewolkt, wolkeloos, holder.
unlietuttf# = onbewust, onwillekeurig; onbekend; mir u. = buiten mijn weten.
un'be3abibar onbetaalbaar, niet te betalen,
onschatbaar. un'beaafitt = onbetaald.
un'be3ii4inbar = ontembaar. un'beaiiimnt =
ongetemd.
un'beyugt = niet (door getuigen of bewijzen)
gestaafd, onbetuigd.
un'begueifeibar = ontwijfelbaar.
un'bepuingbar, unbe3tuinglict) = onbedwingbaar, niet te beteugelen, onoverwinnelijk.
un'bibtliA = onbijbelsch, niet bijbelsch.
un'bienfam = onbuigzaam, onbuigbaar.
—n (poet.) =1In'triff = onbilitit'bitbe, tn.
lijkheid, onrechtvaardigheid, onrecht; beleebeschimping; ruwheid (van 't weer).
unibitbfaut = onplooibaar, onhandelbaar.
un'biltiq = onbillijk,
zie
onredelijk, onrechtvaardig.
un'btntig = onbloedig, zonder bloedvergieten.
un'botniiif;ig = in verzet komend, wederspannig.
= misbruik, verkeerd gebruik.
lin'braur4,
un'braud)bar = onbruikbaar, nutteloos.
onbrandbaar.
un'brennbar
un'biirgerliri) = onburgerlijk, eon burger
onwaardig.

uneingelcbantt.

un'bufifertig = onboetvaardig.
onchristelijk.
unitrittfir4
= onchristelijkheid.
nub = en; bu mutt u. fortet' e?, mein 2eben =
je moet, al zou 't me ook mijn leven kosten.
ltn'banf, in. = ondank, ondankbaarheid;
fit ber Vett 2obit = ondank is 's werelds
loon. un'banfbar = ondankbaar. Un'bauf=
barfelt, tn. = ondankbaarheid.
unbefinier'bar = ondefinieerbaar, niet te
defini b eren, niet to omschrijven.
unbeflinier'bar = onbuigbaar.
un'benfbar = ondenkbaar, onmogelijk.
unbenflirb = onheuglijk.
un'tteutlid) = onduidelijk, onklaar, duister,
verward. Un'beuttiVeit, = onduidelijkheid enz.
un'tteutfft = onduitsch, niet-Duitsch, slecht
Duitsch; onverstaanbaar.
int'bicijt = niet dicht, lek.
un'birliterifit = ondichterlijk.
un'bientic4 = ondienstig, ongeschikt, ongepast.
= ondienst.]
[Mettle**,
un'bienftfertin = ongedienstig. weinig gedienstig, niet dienstvaardig.
= undine, waternimf.
ltttbi'ne, in. —,
itn'tting, T. = onding, hersenschim, lets
onmogelijks, [niets].
uniblOiptintert = ongedisciplineerd, niet
aan tucht gewend.
un'bramatifti) = ondramatisch.
—, —en = undulatie, golving,
linbulation',
golf beweging.
unittufbfant = onverdraagzaam. ltn'buibrain:
= onverdraagzaamheid.
felt,
ondoordringbaar; onnaun'burcribrinn'ticti
speurlijk, ondoorgrondelijk. Un'tturcbbrintr:
= ondoordringbaarheid.
tifffireit,
un'burct)forftbt = ondoorzocht; fig. braakliggend.
un'tturitifittig = ondoorzichtig, ondoorschijnend.
un'eben = oneffen, ongelijk, ruw, hobbelig;
uneben0 fort = onbetamelijk woord; ba?, fit
nicbt u. dat is niet mis, niet gering; ba?,
lit fein unebened Viibcben=dat meisje is niet
kwaad, ziet er goed uit.
un'ebenbiirtio = van mindere afkomst, niet
gelijk in stand.
—, —en = oneffenheid.
Un'ebenigit,
unierfjt = onecht, nagemaakt, valsch. Uniecljt,
= onechtheid.
belt,
un'ebef = onedel, niet edel, gering; gewoon.
un'etvlir4 = onecht, onwettig; natuurlijk (kind).
un'Orbar = oneerbaar, onbetamelijk. schanitni etire, = oneer, schande. [delijk.
un'etgerbietig = oneerbiedig.
unieiglift = oneerlijk; valsch. Un'efirfiri)felt,
to. = oneerlijkheid.
Itnielaennu#, m. = belangeloosheid. tura:
= belangloos, onbaatzuchtig.
Un'einenniitilgfelt, — = belangeloosheid.
un'eigentfic0 = oneigenlijk, figuurlijk.
oninbaar.
un'einbrinnfiM
un'eingebunben = oningebonden, ongebonden, zonder band.
uni einnebenf eined Zinged if. =niet denkend
aan iets, niet gedachtig aan lets.
un'eingefatten = ongenoodigd, ongevraagd.
un'eingetiift = niet ingelost; (van beluften)
niet nagekomen.
un'einnefrfiriinft = onbeperkt, onbegrensd,
absoluut.
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oningewijd, ongeAijd, niet
Ifiti einnettielfit
ingezegend.
un'einig oneenig, oneens, oneensgezind;
fie finb u. = ze zijn 't niet eens, ze liggen
met elkaar overhoop. Un'eininfeit, iv. =
oneenigheid , oneensgezindheid , tweedracht,
un'etnnetunbar = onneembaar.
[twist.
uni etiO, zie uneinig.
un'euttifiinglic4 (fiir) = onontvankelijk, onvatbaar.
un'entOfinblic0 (gegen) = ongevoelig, onverschillig.
unenblic0 = oneindig (God); u. ffein = oneindig klein; u. frOiver = onbeschrijfelijk
moeilijk.linenb'ficiVeit, iv. —= oneindigheid.
un'entbefir'tht = onontbeerlijk, onmisbaar.
un'entbeat = onontdekt, niet ontdekt.
unentilettlic0 = kosteloos, voor niet, gratis,
zonder betaling. ltuentgettlirbfeit, in. — =
kosteloosheid.
un'entbiiift = niet onthuld.
unentrinn'tlar = onontloopbaar, niet te ontloopen, onvermijdelijk.
un'entfe4feben = onbeslist, onuitgemaakt,
onzeker; besluiteloos.
lin'entfr4iebettficit, in. = onbeslistheid, oozekerheid, besluiteloosheid.
un'entfittoffen = besluiteloos, onzeker, weifelend.
un'entfcbuibbar = niet te verontschuldigen.
un'entfiegelt = niet ontzegeld.
un'entinent = vastberaden, onwrikbaar.
un'enttuideft = onontwikkeld.
unentiuirribar = niet te ontwarren.
unent3ifferbar = niet te ontcijferen: onleesbaar, duister.
un'eniginbliar = onontvlambaar, niet ontbrandbaar.
un'erac4tet, zie ungeactitet.
unerbitt'lic0 = onverbiddelijk, onvermurwbaar.
un'erbrotOen (van brieven) ongeopend;
(van deuren e. d.) niet opengebroken, onaangeroerd.
un'erfa4ren = onervaren, onbedreven.
unerfinblieb = niet te vinden, onverklaarbaar.
unerforfrrytfit = ondoorgrondlijk, niet te
ontdekken, onnaspeurlijk.
un'erfreutir4 = onaangenaam, verdrietig,
onplezierig, onverkwikkelijk.
unerfiiitliar = onvervulbaar, niet te vervullen.
unergriintvlicb = ondoorgrondelijk; onpeilbaar.
un'ereblici) = onbelangrijk, onbeduidend,
weinig beteekenend.
onverhoord, ongehoord, fabelunierfOrt
achtig, alles overtreffend.
onkenbaar, onherkenbaar.
un'erteniebar
unerffiirlid) = onverklaarbaar.
= onvermijdelijk, noodig, noodzakelijk.
ongeoorloofd, verboden.
un'erfaubt
un'ertnefrtirb = onmetelijk, enorm; niet te
gissen, ongeloofelijk.
uni ertniib'tfrii = onvermoeid, onvermoeibaar.
un'eraffnet = ongeopend.
un'erartert = niet behandeld, onbesproken.
un'erprobt = onbeproefd.
un'ereluittlir4 = onverkwikkelijk, onaangenaam, verdrietig.
uni erreie4betr = onbereikbaar, ongenaakbaar.
niet bereikt.
un'erreirrit
uni erfattlir4:= onverzadelijk. itn'erfattlick:
= onverzadelijkheid.
felt,

tintruchtb'arteit.

unierf apfitirij = onuitputtelijk. weer::
= niet uitgeput.
un'erfeOroefen onverschrokken, onversaagd.
lin'erfriirodentgit, iv. — = onverschrokkenheid, onversaagdheid.
un'erfeliiirterlic4 = onschokbaar, onwankelbaar, onwrikbaar.
unt erfOuinnlidi= onbereikbaar, bovenmatig,
buitensporig.
un'erfeilmr, unierfelytid) = niet te vervangen; onherstelbaar.
uni erfPriejgic4 = onvruchtbaar, nutteloos.
un'erfteig'11. = onbeklitnbaar, ontoegankelij k.
uni ertraffildi = ondraaglijk, onuitstaanbaar,
onduldbaar.
un'ertuarbfen = onvolwassen.
un'ertuatint = onvermeld, ongenoemd; etm.
u. taffen = geen melding van iets maken.
un'ertuartet = onvervvacht, onvoorzien; onverwachts, onvoorziens.
unerhielOtilf) = onvermurwbaar.
onbewijsbaar.
un'erfueitVtir4
un'ertuiDert = onbeantwoord.
un'erluiefen = onbewezen.
un'ertuiinfe4t = ongewenscht, onaangenaam,
verdrietig.
un'eraiit011ar = onvertelbaar, niet te vertellen.
un'er3ogen = onopgevoed, jong.
iin'fiityin (au) = onbekwaam, niet in staat,
ongeschikt. lins fatiinteit, onbekwaarnheid, ongeschiktheid.
unfaiWbar = onberijdbaar, onbevaarbaar.
litt'f all, m. = ongelukkig geval, ongeluk, on= verheil, ramp. litiffaliberfidyrung,
zekering tegen ongelukken. ltn'faitheriitte=
runOgefe#, f. = ongevallenwet.
unfnfrbar = onbereikbaar. nrifaktitt = onbegrijpelijk, duister, niet te vatten, niet te
begrij pen.
onfeilbaar, stellig, onvermijdeunfebtliar
lijk. itufe4Vbarteit,
— = onfeilbaarheid.
unlein = niet fijn, onnet, onkiesch.
uni fern = niet ver.
onvoltooid, onafgemaakt, niet
unlertig
gereed.
= vuil, viezigheid, vuilheid,
nt.
vuiligheid; ber It! = die vuilik, dat zwijn!
= vuilik.
ltn'ftilter,
vuil, vies.
nt.
=
gebrek
aan
vlijt, luilieid.
ltn'ffeit
fteif#g = niet vlijtig, lui.
unifoinfnm = onvolgzaam, onmeegaand, ongehoorzaam.
un'ficirmliat = vormeloos, mismaakt, wanstaltig.
un'franfiert = ongefrankeerd.
unifrattAiiiifrb = onfransch, slecht Fransch,
geen Fransch.
un'frei =- onvrij, afhankelijk, onderworpen;
lijfeigen.
unsfreituiffin = onvrijwillig, onwillekeurig.
tun'freunb (einent od. mit einem) = onvriendelijk gezind, vijandig gezind, kwade vriendend
un'freunbtic4 = onvriendelijk, onbeminnelijk,
norsch, onaa,ngenaam, ruw. ltnifreunblicrifeit,
to. = onvriendelijkheid enz. unsfreunbfe0aft,..
fidj = onvriendschappelijk.
Ittn'friebe, iv. = onvrede, tweedracht, oneenigheid. un'friebtir0 = onvreedzaam, twistziek.
unifruc4tbar = onvruchtbaar. litrfrurfitbav
onvruchtbaarheid.
reit, iv.
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itit'flig, = onbetamelijkheid, onbetamelijklieden, uitspattingen, ongeregeldheden;
mit alb. U. treiben = misbruik van lets maken. unifiinfain = onhandelbaar, weinig
meegaand, niet inschikkelijk.
onvoelbaar, ontastbaar.
ints fiiiitbar
= onvorstelijk.
un'oatant = ongalant.
uni gattabar = onbegaanbaar, weinig begaan;
(van munten) niet gangbaar.
un'gar = ongaar.
--n = Hongaar. lIn'flarin,
lItt'gar, m.
Hongaarsche. itit'forifeh =
Yu. —, —nen
Hongaarsch. itregarit,
= Hongarije.
= Hongaarsche wijn.
gariveitt,
un'ciajtlid) = ongastvrij.
utegenriftet = ongeacht, niet geacht; u. feiner
Scinneraen = onclanks, niettegenstaande, in
weerwil van zijn pijnen ; u. er nictit ftarf War =
niettegenstaande hij niet sterk was.
uni geaimbet = ongestraft, ongewroken.
uni ftealmt = onvermoed, onverwacht, nonit
gedacht.
utti nebaOnt = ongebaand, onbegaanbaar, onbegaan.
utegebarbig = ongemanierd, wild, woest,
weerbarstig.
un'actlaut = ongebouwd, onbebouwd.
un'nebeten = ongevraagd, niet verzocht, niet
uitgenoodigd; ever u. fonunt, geht ungebanft
babon = ongenoode gasten zijn zelden
welkom.
un'gebeugt = ongebogen.
nit'nettithet = onbeschaafd, slecht opgevoed,
onontwikkeld, ruw, onbehouwen.
un'actilehtt = ongehleekt.
ongebloemd, ongewerkt, effen.
un'aefliiintt
un'aetiorett = ongeboren.
un'flebrannt= ongebrand; ungebrannte %fche
stuk hout, stoic.
un'gebriiitrOfici) = ongebruikelijk, niet gebruikelijk. un'gebraurfit, = ongebruikt.
ongebroken (fig.).
un'nebroMen
onbetamelijkheid, onbelIn'nebiitgo iv. —
hoorlijkheid, ongepastheid; onrecht-vaardig= buitensporig,
heid ; buitensporigheid; aur.
onbetamelijk. uta'netsiiOrtid) onbetamelijk,
onbehoorlijk, ongepast, onbillijk, onredelijk,
onrechtvaardig.
un'acinthen = ongebonden, niet gebonden;
on(in)gebonden, vrij; bie ungebunbene glebe
proza, ongebonden stijl. litninebunbeitticit,
— = ongebondenheid, vrijheid.
un'nebetft = ongedekt; onbeechut; ungebecfter
rebit = blanko crediet.
onvoordeelig, ongunstig (voor
den wasdom), niet groeizaam; (van spuzen)
ongezond, onvoedzaam.
uni gebructt = ongedrukt.
=ongeduld, ongeduldigheid.
lin'nebutb,
un'nebuthig = ongeduidig.
nwnecionet = ongeschikt; u. rein au = zich
voor lets niet leenen.
it'gefithr = waarschijnlijk, vermoedelijk;
ongeveer, omtrent, bijna; [toevallig, bij toebij toeval, toevallig; ber
val]; ban u.
gefahre lert, t reig = de vermoedelijke
= toeval,
waarde, prijs. itu fgefii0r, f.
blind toeval.
uni nefithrbet = gevaarloos, buiten gevaar.
un'nefilbrtir4 = niet gevaarlijk.
utegefiiltiR = ongedienstig.
= onvervalscht,

uttgenicrt.

un'nefiirbt = ongeverfd, ongekleurd; onverbloemd, oprecht.
un'Refiebert = ongevederd, kaal.
utti nefiige, meneftigig = onhandelbaar, weerbarstig; plomp.
un'gentiebert = ongeleed, zonder geledingen.
ongegrond.
unigegriinbet
utenebatten = boos, ontevreden, verstoord.
un'getieftet = oningenaaid, niet ingenaaid.
uninebctign = onbevolen, vrijwillig, ongeun`getiemmt = onbelemmerd, vrij. [vraagd.
un'nefieudyit = ongehuicheld, oprecht, ongeveinsd.
urenconer, — — = monster. lame:
ben'er = monsterachtig, kolossaal, verbazend
(groat); bad geht in?, Ungeijeure = dat loopt
in 't wonderbaarlijke. Ungelmeerfic4feit,
monsterachtigheid, monstruoziteit.
—
uni ncOinbert ongehinderd, onbelemmerd.
utrgetobeit = ongeschaafd, ruw, onbehouwen,
lomp.
= onbehoorlijk, onbetamelijk, ongepast; onbillijk.
un'aeljorfant = ongehoorzaam, weerspannig.
ongehoorzaamheid.
Itit'fleljorfant,
utti getOrt = niet gehoord.
= ongeestelijk: onpassend voor
geestelijke, een geestelijke onwaardig, wereldlijk, niet-geestelijk.
uni gerannt = ongekend.
uninefranft = niet gekrenkt, ongedeerd,
rustig.
utti rietiinftett = ongekunsteld, natuurlijk,
eenvoudig.
un'getabett = ongenoodigd, ongevraagd; ongeladen.
uni gethutert = ongelouterd, ongezuiverd, ruw.
[ltrenetb, f. = belasting, accijns.]
un'netertter lar = ongelikte beer.
un'neicnen = ongelegen, ongeschikt, to onpas ;
au einer ungetegenen Belt = op een onge= ongeleschikten tijd. Itin'oetegotheit,
genheid, hinder; einem Ungetegenheiten ma=
cten = iem. lastig vallen, ongelegen komen.
nit'nelent = ongelegd; ungelegte tier = niet
bestaande dingen.
infgetetyia = onleerzaam, onbevattelijk.
un'oetertf(in) = stijf, lomp, log, ongeschikt,
onhandig, linksch.
un'acteint = ongelezen.
un'flefitifajt = ongebluscht, ongelescht,
steld; ungeriiittter Ralf = ongebluschte kalk.
1. —e = ongemak, hinder(lijkheid), last, ongesteldheid. un'nentadititt=
ongemakkelijk, niet op zijn gemak.
ongemest.
un'flentiiitet
uni getttcht, unaentein' = ongemeen, ongewoon, zeldzaam, buitengewoon, wonderlijk.
un i gentethet = niet aangemeld, onaangemeld;
onvermeld.
ongemengd, onvermengd.
un'gemcngt
un'nenteffen = ongemeten, onmetelijk.
uni gentifrfit = ongemengd, onvermengd.
un'qcutiinat = ongemunt (gaud of zilver in
massa)
utt i nentiitticii = ongezeliig, onbehaaglijk,
triestig, niet aantrekkelijk.
uni gcnanitt = ongenoemd.
un'aeitau = onnauwkeurig, onjuist. Moe:
nanigfeit, = onnauwkeurigheid, slotdigheid.
ongegeweerd,
un'acitiert (spr.:
vrij, los, ongedwongen,
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un'gentepar = onbruikbaar, oneetbaar, on- un'gefe4en = ongezien, ongemerkt.
drinkbaar; ongenietbaar, flauw, laf, vervelend, un'oefeitin = ongezellig, schuw.
onuitstaanbaar.
unigefeltfttaftliri) = onmaatschappelijk, antimegenoffen = ongebruikt, onaangeroerd.
maatschappelijk.
un i neniitiqt = ongedwongen, ongenoodzaakt; uttllefelltir4, un'oefeiliniff4a = onwettig,
it. effen = zich niet laten bidden.
strijdig met de wet, onwettelijk.
uni geniigenb = onvoldoende.un'aettiiRfatit = un'gefittet = onbeschaafd, ruw, ongemanierd.
ontevreden, onmatig, niet te voldoen, veel- un i nerotten = ongekookt, rauw.
eischend.
UIVOCCOrarOig = onspraakzaam, stil.
un'aeortmet = ongeregeld, niet gerangschikt. un i geftatt, un'tleftaltet = wanstaltig, misutt'geOffaftert = ongeplaveid, niet bestraat.
vormd, monsterachtig.
un'nePftligt = onbeploegd, braak liggend.
un'neftiirft = ongesterkt; niet gestijfseld,
uit'Repriigt = ongemunt, ongestempeld.
ongesteven.
un inelneflt = ongeperst, onopgernaakt (leder, un i neftiefett = ongelaarsd, zonder laarzen.
laken e. d.).
un'geitteit = ongesteeld, zonder steel.
un'oepriift = niet onderzocht, zonder te un'nettifft = ongestild, ongelescht, niet beonderzoeken; ongeexamineerd.
daard.
un i gepuilt = ongepoetst, niet schoongemaakt, utt i gettart = ongestoord, rustig, onafgebroken.
ongedaan; ongetooid.
unigeftraft = ongestraft.
un'acriirOt = ongewroken.
unneftiint' = onstuimig, heftig, hevig, woedend,
un'oerabe = ongelijk, niet recht; oneven.
bar. lan'neftiint, I. u. nt. —(e)?, = onstuimigmeneraten = bedorven, ontaard.
heid, hevigheid.
un'aereMnet = ongerekend, niet meegerekend, un'neltu* = ongezocht . natuurlijk.
zonder mee te rekenen.
un'gefunb = ongezond. lin'nefuntiwit, iv. =
un'aereitt = onrechtvaardig, onbillijk. itivtle: ongezondheid; (van personen) slechte gezond[heid.
reMtfertiqt = ongerechtvaardigd. lin s gerec4= un'geteert = ongeteerd.
tiqrcit, in. = onrechtvaardigheid, onrede- un'acteitt = onverdeeld,eensgezind,algerneen.
lijkheid.
un'oetrettitt = niet gescheiden, ongescheiden.
un'nerenett = ongeregeld, niet geregeld.
un'netreu (poet.) = ontrouw, trouweloos.
un'aereintt = onberijmd, ongerijmd (ook fig.); un'getriitit = (van den hemel) onbewolkt,
ungereimteBeug = onzin, zottepraat. Un ' ne: helder, (van vreugde e. d.) ongestoord, onreintOeit, in. —, --en = ongerijmdheid, vermengd.
onzinnigheid.
ltrenetiiin, 1. —(e),,, —e = monster, gedrocht.
un'aern = ongaarne, niet graag.
unggeiitit = ongeoefend, onbedreven.
[un'gerorPen = ongewroken.]
ltit'llettialft = ongevold.
un i geriint = ongelaakt, onberispt; itt faint ant'Retuanbt = onhandig.
bad nit it. faffen = ik kan dat niet zoo laten un'actuafiten = ongewasschen; vuil; er fiat
voorbijgaan, dat meet ik wel afkeuren. ein ungetuaiebene?, lauf = hij is erg los in
un'neriiOrt = ongeroerd, onaangedaan, onbe- den mond, heeft een booze tong; ungetraf*tt6
wogen.
Beug rebett = zottepraat uitslaan; u. babon=
un i geruPft = ongeplukt; u. babonfonmett = tommen = er ongestraft afkomen.
er zonder kleerscheuren afkomen.
unigetheifit = ongewijd, oningewijd.
uninetuif? = onzeker, ongewis; attf, urgeun i gerfiftet = niet toegerust, ongewapend.
hie = op goed geluk.
un i gefat3en = niet gezouten, laf, flauw.
un'netuiffentmft = niet nauwgezet.
utegefattelt = ongezadeld, zonder zadel.
un'oefattigt = onverzadigd.
itit'getutiggit, tn. = onzekerheid.
Un'neluitter, 1. = onweer.
un i gefauert = ongezuurd.
un'nefauntit = niet gezoomd, ongezoomd; on- un'ociviOgt = onnoozel.
middellijk, dadelijk, zonder dralen.
ltit'aeivoipt4eit, tn. = ongewoonte. utfge=
itiOtptlica) = ongewoon, ongebruikelijk; buiun i gefriiiitt = ongeschild, ongepeld.
un'aefdiefien = niet gebeurd, ongedaan.
tengewoon, zonderling, zeldzaam. mene:
= onbeschroomd, onbevreesd.
itiOnt = ongewend, vreemd, ongewoon.
un'Re3Cibit = ongeteld.
uttlir4 = onhistorisch.
11112Ce fi
icterfl
litt'aefrilid, f. —(0; lin'nefitidticijfeit, In.= un i ge3iitiint = ongetemd; razend, woest.
onhandigheid, ongeschiktheid. un i vir4itft = un'ne3Cinint = onbetoomd, met getoomd,
onhandig, onbekwaam, links. ltit'RefOr tritOit, zonder toom.
In. = onhandigheid.
1itt'ge3iefer, 1. --?., = ongedierte, wormen,
un'aefft tadit = onbehouwen, lornp, log, insekten.
unimiemetth = onbetamelijk, ongepast, onplomp.
un'oefttliffen = ongeslepen: niet scherp (van behoorlijk.
messen e. d.), ruw (van diarnanten, men- un'newen = onopgevoed, ongemanierd,
schen), onbeschaafd, lamp.
brutaal.
un'nefitntaterit ---- onverminderd, ongeschon- mfge3iinelt = onbeteugeld, teugelloos, tooden, onverkleind, geheel en al, ten voile.
meloos, woest.
utenefr4nteibig = niet meegevend, onsoepel, un i negvirrit = ongetwijnd.
stug.
un'acgunitgett = ongedwongen, vrij, natuurun'ne1Antinft = niet geblanket, onopgesrnukt. lijk, niet gemaakt, losjes, gemakkelijk.
utt'neiAntiirft = ongetooid.
itit'nfaubc, in. = ongeloof, ongeloovigheid.
uni gefitoren = ongeschoren; einen u. [Olen = un'tltiinbi“ = ongeloovig; niet lichtgeloovig,
iem. ongemoeid laten.
niet(s) geloovend. litifnlititbinfeit, rn. —
ongeloovigheid, ongeloof. ungtantair4 = onutt'gefriiiiist = onbeschut, onbescliermd.
geloofelijk. un'glauDiviirbin = niet geloofutti gef Whitt = onverzwakt.
waardig.
uni gef ttiiin3t = ongestaart.
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utt'glelc0 = ongelijk, verschillend, oneffen,
veranderlijk; tt. beffer = veel beter, niet te
vergelijken. un'gteir0artig = ongelijksoortig.
un'gteic0fLirtnig = ongelijkvormig, in vorm
verschillend, van verschillenden vorm. Un':
gteic00eit iv. = ongelijkheid, oneffenheid.
utegteir0lintiif;ig; :nantig; =feitig=ongelijkilmatig; -namig; -zijdig.
= ruwheid, strengheid,
Un'gtintpf, in.
hardheid, beschimping minachting.
gtint4ftic0 = strong, hard, ruw.
Uni gttict, 1. (Vt. Ungtiinfne) = ongeluk,
onheil, ramp, tegenspoed; U. babeit = ongelukkig zijn; aunt U. = bij ongeluk; U. ift
imtner au etiva gut od. rein U. fo grog,
bat ein C tiirf int Scboi3 = er is Been ongeluk,
of er is een gelukje bij; ift iveiter rein
U. = dat is niet zoo heel erg. un'gliicflid) =
ongelukkig, onfortuinlijk.
tueife = ongelukkig(erwijze), bij ongeluk.
Ittt'gliicf^bote, m. = ongeluksbode. Un':
gliicObotfrOaft, ongelukstijding, jobstijding. un'ettictfefig = ongelukzalig, onge= onlukkig, rampzalig. lttegtiictOalt,
geluk, ongelukkig geval, onheil, ramp. tin':
= rampgenoot,
giiicNgefii0rte, =gettoffe,
broeder in 't ongeluk.
ttn'gtiicfClfinb, 1 . ; :1,1cO4O c t, in. = ongeluksIIkind; -profeet.
= onheilstifter.
ltnigtilcNitifter,
=
ttlfgtiitOilftunbe, iv.; :tag, in.; :bond,
ongeluksiluur; -dag; -vogel.
Un'gnabe, = ongenade. un'gniibig = onbarmhartig, ongenadig, onwelwillend, slecht
geluimd, verdrietig; guur; kwalijk.
= ongoddelijk.
un'grantntatifc0 = ongratnmatisch, onspraakkunstig.
uncfrifr0 = Hongaarsch.
Un'grunb, in. ongegrondheid, nietigheid.
un'griittbtir0 = niet grondig, oppervlakkig.
Witi ntittia = ongeldig, nietig. ttn'giiitigtett,
= ongeldigheid, nietigheid.
= ongunst, ongenade; ruwheid,
U*1'1111101,
guurheid; au ineinen Unguniten = in mijn
ongunstig, niet gunstig
nadeel. un'giinftig
gezind.
utt'gut: etin. u. (auf)nebinen = iets kwalijk
nemen ; nicbt file u.! neem me niet kwalijk!
unlytttbar = onhoudbaar (toestand, vesting,
bewering); niet duurzaam, ondeugdelijk,
onvast.
un'ttartnonifc0= onharmonisch; onwelluidend.
f. —(e) = onheil, ramp, ongeluk.
unbeitibar = ongeneeselijk, onherstelbaar.
un'tteitbringenb= onheilbrengend, noodlottig.
= onheilig, wereldlijk, goddeloos,
profaan.
onheilstichter.
Un'tnititifter, nt.
un'0eintifc0, unlyint(40 = akelig, somber,
naar, angstig, ongerust; unbeitntic4 viol Oeib =
akelig veel geld.
un:000ctr: unbeiabare, ,3intmer = kamer,
waar niet gestookt kan worden.
Itte0iiftic0 = onbeleefd, onheusch.
= onbeleefdheid.
feit,
un'tiotb = niet gunstig, ongunstig gezind,
tegen, vijandig. Un'ttotb, —e =
booze geest; akelig, mismaakt wezen; narigheid. Un'Oolbitt, 11). —, —nen = booze heks,
[tang.
onhoorbaar.
unitiOroar
(1.) = unieeren: vereenigen,
unie'ren,
verbinden,

untaubbar.

unifiale'rett, 1c4iv. (b.) = unificeeren : tot den
samensmelten.
Unifornt', iv. —, --en = uniform. uttlfor:
mie'ren, 1cbtv. (4.) = uniformeeren: in uniform kleeden, eenvormig maken. Uniform':
— = uniformiteit: eenvormigheid.
tat',
ltItitunt, f. —(C) = unicum: êènig exemplaar;
zeldzaamheid.
un'intereffant = oninteressant: weinig belangwekkend.
Union', la. —, --en = unie. Unionift',
—en, —en = unionist (aanhanger van de Unie,
vooral van de kerkelijke unie van 1817, ook
van de noordel. staten van N.-Am. in den
Burgeroorlog).
uttilono = unison: ddnstemmig.
— = unitarier: eenheidsUnitalier,
belijder.
uniberfat' = universeel: algemeen. limber:
farerbe, nt. = universeel erfgenaam. Uni:
berfat'gefc0"c0te, iv. = algemeene geschiedenis, wereldgeschiedenis. Uniberfatitats,
iv. = universaliteit: algerneenheid, alles
omvattende geestesontwikkeling. Uniberfar:
universeel middel, middel voor
mittet, f.
alles. Uniberfat'utottarc0ie, iv. = wereldheerschappij. unitterfa = universeel.
Uniberfitiit', iv. —, —en = universiteit.
berfititO'freunb, ut. = universiteits-, academievriend, UniberfitatteProfeffor, nt.
professor aan de universiteit.
Uniberi funt, f. —(C) = universum : heelal.
nulagbbar = niet geschikt om jacht op te
maken.
uns fattottifc0 = niet-kanoniek.
un'fat0otifc0 = niet-katholiek.
Kni fe, iv. —, —n = vuurroode pad; ringslang;
beaecbt ivie eine U. = zoo dronken als een snip.
unlentthar, unlenntlic0 = onkenbaar, onherkenbaar. Uns fennttiMfeit, = onherkenbaarheid; (bi d ) our U. = tot onkenbaar
= onwetendwordens toe. UttlentttniL
held.
= akelige kreet. ltnlettftlmnte,
Un'tenruf,
iv. = grafstem.
niffeufr0 = onkuisch. littleufr00eit, in. =
onkuischheid.
un'finblic0 = onkinderlijk.
onkerkelijk, niet kerksch, onun'firottic0
godsdienstig.
unliar = onhelder, onduidelijk, troebel, donker, duister ; id) bin nod) lot untlaren fiber.. =
ik ben nog in 't onzekere omtrent.. Un'itar:
iteit, = onhelderheid, onduidelijkheid enz.
un'itug = onverstandig, onbezonnen. Uniting:
onverstandige daad, onbezonnentwit, iv.
heid.
un'iiittiglic0 = onkoninklijk.
uttifiirberti = onlichamelijk, onstoffelijk.
onkosten, kosten.
Unloften, V.
utetritftig = zonder werking, zonder invloed.
Un'fraut, f. = onkruid; U. berbirbt od. bet=
gebt nidjt = onkruid vergaat niet.
un'friegerifc0 = onkrijgszuchtig, niet oorlogzuchtig.
illation', iv. —, —en = zalving.
uttriinbi bar = onopzegbaar, eeuwigdurend.
Ititi fintbe, iv. = onkunde, gebrek aan kennis,
onwetendheid. un'tunbig = onkundig, onwetend; diner Sacbe rein = van iets onkundig zijn.
Un'tattb, 1. = onbebouwd land.
onbereikbaar, ongenaakbaar
untattb'bar
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un'tiingft =-- onlangs, kortelings, kortgeleden.
onlatijnsch.
un'tateinifr4
*ins tanter = onzuiver, onrein, onedel; oneerlijk; untauterer eettbetverb = oneerlijke
concurrentie. ltnlantertelt, = onzuiverheid, 't onedele.
un'teiblirt) = ondraaglijk; [Diet in staat om
te lijdenj.
un'tentram = onvolgzaam, onhandelbaar.
unitefertirt) = onleesbaar, Diet te ontcijferen.
unteuaibar = onloochenbaar, onbetwistbaar,
klaarblijkelijk, blijkbaar.
untlieb = onaangenaam; ift mir it. =
't spijt mij. unlietgic0 = onaangenaam,
minder liefelijk. un'tietifant = ongenaam,
ongewenscht.
unstiibliM = onloffelijk, niet prijzenswaardig.
un'toalfm = onlogisch.
onoplosbaar; onontwarbaar.
uttliWticb
unsti3tbar = niet te soldeeren.
= onlust, onbehaaglijkheid, tegenUn'tuft,
zin.
= verdrietig, onaangenaam
gestemd; met tegenzin.
[littluatlit, tn. = onmacht; maehteloosheid].
un'tnateriirb = onschilderachtig.
unIttaniertid) = ongemanierd, onbeschaafd,
onwellevend, onnet.
unintanntir# = onmannelijk, laf, wekelijk,
zwak.
Itni ntaffe, ht. = verbazende massa.
un'mafigeb tlic4 = niet als maatstaf dienend;
onder verbetering; nacb meiner untnaNcbticbett
mijn bescheiden meening.
Veinung
un'ntafita = onmatig, onmetelijk, ON erdreven.
= onmatigheid, overltnIttiii#afeit,
drevenheid, buitensporigheid.
un'tnetobifr4 = onmelodisch.
= verbazende menigte.
ltnIttettge,
ltnintenfrij, m. = onmensch, monster, barbaar. unintenfrljtir4 = onmenschelijk, monsterachtig, barbaarsch, verbazend.
un'mert'tidj = onmerkbaar, onwaarneembaar.
unntefrbar = onmeetbaar.
unintetbobifc4 = onmethodisch.
un'tnititiirifM = onmilitair.
mentittettsar = onmiddellijk, rechtstreeks(ch).
ltnintittetharreit, tn. — = onmiddellijkheid.
un'mitteitbar onmededeelbaar, niet merle
to deelen. un'mitteitfam = onmededeelzaam, onspraakzaam.
mentiibliert = ongemeubileerd.
un'mobern = onmodern, uit den tijd.
mobiftt = onmodisch, ouderwetsch.
unntiialtM = onmogelijk; bij geen mogelijkheid. UnmiialicOteit,
= onmogelijkbeid.
un'mottantifrO = onmonarchaal.
unsmoratitcli = immoreel, onzedelijk.
un'motiblert = ongemotiveerd, ongegrond.
unIttiinbia = onmondig, minclerjarig.
• = onmondigheid, mindermiinbiarett,
jarigheid.
unintufifolifdi - onmuzikaal.
un'ntiifga = onledig, bezig.
[un'muitern = onlekker, onpasselijk].
ltn'ntut, m. = wrevel, wrevelmoed, bitterheid, ontstemming. uns mutig = wreielig,
bitter, ontstemd.
un'tniittertiit = onmoederlijk.
un'ttaMatuttlitp = onnavolgbaar, weergaloos.
un'ttaMbarlich = niet zooals men van buren
zou verwachten, onvriendelijk.
uttlute4giebig = ontoegevend, onmeegaand,
ontoegeeflijk.

Ilitreife.

streng, veeleischend, on111-t'itaCtittint
toegevend.
unnatrtutr = ongenaakbaar, ontoegankelijk.
ltnItante, nt. = scheldnaam.
ltninatur, onnatuur, ontaardheid, bedorvenheid, verdorvenheid, gekunsteldheid.
un'ttatiirlic4 = onnatuurlijk, ontaard, verdonen, gekunsteld. ltnItatiirtir4feit, tn. =
onnatuurlijkheid enz.
unnenttliar = onnoembaar, onuitsprekelijk,
onzegbaar.
= onnoodig, overbodig, noodeloos.
un`niitiaerineife = onnoodig, noodeloos.
un'ttiitaticki = onnuttig, nutteloos, overbodig, overtollig; verkeerd.
un'orbenttiri) = onordelijk, wanordelijk, ongeregeld. ltn'orbnutta, = wanorde, ongeregeldheid, verwarring, warboel; onrust.
un'oramtifit = onorganisch, anorganisch,
onbewerktuigd.
utt'ortiwarapOiffij = verkeerd gespeld, tegen
unimar = oneven. [de spelregels.
un'OartamentarifrO = onparlementair, onwellevend.
onpartijdig.
un'partei-ifit, un'4arteitir4
ltn'parteitictifeit, iv. = onpartijdigheid.
unipajb zie uttOnticb.
un'Paffettb = onpassend, ongeschikt, ongepast, onbetamelijk; van onpas, ongelegen.
= onpasselijk, onwel, ongesteld.
un'patriotirr4 = on patriottisch , onvaderlandsch, onvaderlandhevend.
un'perfiintirt) = onpersoonlijk.
Intl:wet-140 = onpoetisch, ondichterlijk.
un'potitifcb = onpolitiek.
un'poputar = impopulair. ltnimputaritiit,
= impopulariteit.
un'Proftifet) = onpraktisch, ongeschikt, ondoeltreffend.
un'probuttib--- onproduktief: nie ts opleverend.
untproportioniert = ongeproportioneerd ,
slecht geproportioneerd.
un'cluatift3ierItr = onqualificeerbaar: niet
te noemen, ongelooflijk, ongehoord.
un'roftert = ongeschoren.
vuil, vuilnis, afval, drek;
ittt'rat, tn. —(e)
[verkwisting, overdaaci]; merfen onraad
merken, lout ruiken. un'rittlick un'ratfam =
onrandzaam, ongeraden.
Itteree4t = verkeerd (sleutel, boek, deur e. d.);
ongeschikt, ongelegen (tijd, dag, uur); onrechtvaardig, verkeerd (handelen); eine ace
ant uttrecbten ?rte angreifen = een zaak verkeerd aanpakken; er bat u.
hij heeft ongelijk; er tut u. hij doet verkeerd; ba fft er
an ben 11nrecbten gefommen = hij is bij den
verkeerde to land gekomen; bad gebt mit
unrecbten Zingen au dat is niet in orde,
niet in den haak; u. Out gebeibt nidjt =
onrechtvaardig erkregen goed gedijt niet.
ltwrer0t, 1. = onrecht, ongelijk, onrechtvaardigheid; mit od. ntt 11. = ten onrechte; ins
fein = ongelijk hebben. un'redittid) =
onrechtvaardig. ltn'recOtlirtjfeit,
= onrechtvaardigheid, onbillijkheid. Un'rerift:
ntiifOn = onrechtmatig, onwettig, wederrechtelijk.
utt'reblidl = oneerlijk, onoprecht, bedrieglijk.
un'regettniifila = onregelmatig, afwijkend,
ongeregeld. ittfrenettnitrOnteit, to. = onregelmatigheid, afwijking, ongeregeldheid.
unireif = onrijp, groen (ook fig.). nwreife,
onrijpheid.
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un'rein= onrein, vuil, vies, onzuiver, onjuist;
't kiad.
bad Unreine
=
onreinheid, onzuiverheid.
in.
—, —en = onreinheid, vuilheid, vuiligheid,
viezigheid. un'reintitt = onzindelijk, vuil.
unrett'imr, un'rettbar = reddeloos, hopeloos.
un`ristti“ = onjuist, verkeerd, foot.
tigeriveife = verkeerdelijk. lin'rirOtinfeit,
hi. = onjuistheid, verkeerdheid, 't verkeerde,
't onjuiste, 't foutieve.
unsrittertiri) = onridderlijk.
llit'rufn, in. onrust, ongerustheid, opwinding, opgewondenheid, gejaagclheid; (in uurwerken) onrust; lins ruben = onlusten, troebelen, beroerten. un'rufrio = ongerust, onrustig, opgewonden, gejaagd, druk, beweeglijk, woelig, oproerig.
un'riOntlici) = roemloos, niet to roemen,
weinig roemrijk.
lin t rubitifter, = onrustmaker, -stoker,
-zaaier. un'rui)tiolf = onrustig, ongerust,
gejaagd, angstig.
un'runb = niet-cirkelvormig.
= ons.
unfan'Intr, unfiin'firfj = onzegbaar, onuitsprekelijk, verbazend.
un'fanft = onzacht, hard, row.
onzindelijk.
un'fautfer = onzuiver,
fauberlir4 = onzindelijk.
uttIttabtiatt = onbeschadigd, ongeschonden.
unlitabfirf) = onschadelijk, ongevaarlijk.
un'fri)iitguir = onschatbaar, onwaardeerbaar.
unfr4ein'tiar onooglijk, nietig, onheduidencl,
=
Diet-in-'t-oog-loopend. ituldjcinlmrfelt,
onooglijkheid, nietigheid, onbeduidendheid.
= ongepast, on}.:ehoorlijk, onbetamelijk, onwelvoeglijk.
lttt'fdjtitt, f. —(e) = talk, kaarsvet, ongel.
un'fittiiffig = besluiteloos, weifelachtig, weifelend. Un'fittilffiqteit, iv. — besluiteloosheid, weifelachtigheid.
un'frfunadftaft = onsmakelijk, zonder smaak.
onsmeedbaar, onhamerbaar.
un'fdmiebbar
uns frOn = leelijk, niet moot, onbevallig.
lin'fAufb, iv. = onschuld, onnoozelheid.
onschuldig, onnoozel. un':
un'frijulbiq
feOutbbolt = onnoozel, rein, onschuldig.
uns friiiver = gemakkelijk, niet moeilijk.
nit'fr4tuefterfir0 = onzusterlijk.
ongeluk, tegenspoed, vloek.
lin'feRen, nt.
un s fettifthnbia = onzelfst andig , afhankelijk.
onzalig, noodlottig.
unifelig
ons, onze; hiefer COarten ift tt. =
un'fer
van ons; bie Unteren = de onzen; erriarme
bictj erbarm u onzen, over ons: et Waren
it. fec = we waren met ons (met z'n) zessen.
unlereiner, un'feret0 = wijlui, menschen
als wij. un'ferfri0 onzerzijds, van onzen
karat; op onze beurt; lids it. = wij voor ons.
unfernIeit'iten = onsgelijken. unifertimi=
ben, un'fertiticrien, urn un i fertivillen =
onzentwegen, om onzentwillen.
onzeker, twijfelachtig; onvast
itiffitter
= onze(hand); onveilig.
kerheul, onvastheid, onveiligheid.
un'fid5thar = onzichtbaar. un'fitttharer=
lueife ongezien. moirütig = (zeem.) betrokken, donker.
= onzin, nonsens, gekheid;
niefittlt,
= onzinnig,
U. = allemaal gekheid.
bespottelijk, dwaas.
onzinnelijk, bovenzinnelijk, abstract.

linlitte, = misbruik, slechte gewnonte,
onhebbelijkheid. uni fittlitt = onzedelijk,
onwelvoeglijk.
unjOilb onsoliede; onveilig, onbetrouwbaar.
un'frine, her, hie, bad = de, het onze; hie
Urtfrigen = de onzen; tuft tjaben bad Unfrige
getan = we hebben 't onze gedaan;
unh bae, u. unfregletiatien = unfer4iteichen.
uni ftat, un'jtatin ronddolend, zwervend,
onrustig, ongedurig, onbestendig, onvast.
UnItiitteett = onrust, ongedurig.heid, onbestendigheid.
uni ftattijaft = ongeoorloofd, Diet toelaatbaar,
niet ontvankelijk.
onsterfeiijk. itivitcrblir4feit,
unfterb'fid)
= onsterfelijkheid.
ltit'fteru, nt. = ongelukkig gesternte, ongeluksster, ongeluk, noodlot.
un'itet, zie unfait.
onleschbaar, onverzadelijk.
unftill'Dar
miftiir i bar = onverstoorbaar; onveranderlijk.
onstrafbaar, onschuldig, onbeuttlitraftid)
rispelijk, rein.
uni ftreitin, unfircis tig = onbetwistbaar, ontwijfelbaar, ontegenzeggelijk, vast en zeker.
un'itubiert ongestudeerd, ongeletterd; niet
bestudeerd.
un'fliOnbar = niet to boeten.
= verbazende som.
ltnjuinnic,
un'firnmetrifrO = onsymmetrisch.
un'tabefijaft, un'tnbtejtig = onberispelijk,
onlaakbaar.
Un'tat, iv. = wandaad, misdaad, onmensche= vlekje. smetje.
lijke daad. Un'tiitdjen,
= werkeloos, lijdelijk, passief, Diet
aan 't work. iv. = werkeloosheid, lijdelijkheid, 't Diets-doers.
un'tnuntici) = ondeugdelijk, onbekwaam, ongeschikt, onbruikbaar.
unteit'bin= ondeelbaar. lluteillutrfeit, iv.=
ondeelbaarheid.
un'teitOnftig, eittcd Zing?, = geen deel hebbend aan lets.
itiften = beneden, onder; bon u. auf = van
onder op, van den laagsten rang at', inciter
u. = verderop, lager; u. Tjcrutn = onder
langs. untettan' = onderaan, aan 't benedeneind. un'tenftel)enb = onderstaand.
I. un'ter, a. nut Dativ: = onder; ein
aivirt u. rettitben = een twist onder vrienden ;
er ftanb mitten it. inen= midden onder hun;
Ujilfen
it. bier Mtgett = onder vier oogen;
ntut3 man heuten = wie in 't bosch is, most
meehuilen; anberen, u. anberent = onder
andere; her iittefte u. Oren = de oudste onder
bun; it. her trbcit = onder 't werk; u. Straiten =
onder tranen; u. freient 45intinet = onder den
blooten hemel; tt. ben ,93dunien hingehen =
onder de boomen voortloopen, doorloopen; u.
her , i, attb onder de hand, ondershands; etni.
k5iinben tjaben = lets onder handen hebben;
bad Oeficht tt. einem Schteier berbergen 't gezicht onder een sluier verbergen; it. bent
Siegel her Zerfchiviegenheit onder 't zegel
van geheimhouding; it. einent tPortuanb =
onder een voorwendsel; u. freinbent 9Zanten =
onder een vreemden naam ; u. bent Ttinifterimn
onder 't ministerie K.: Kinber u.
Aithper
10 . 5'ahreit = kinderen onder of beneden de
10 jaar; er fteht tief it. ihnt an latent hij
staat -ver beneden hem in talent; bad; ift it.
after Ctritif = dat is beneden alts critiek; u.
bey Oehingung = op voorwaarde; iii fife it,
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ibm = ik zit lager dan hij (in de klasse); u.
4 3o )en tuirb er nit* fertig = in minder dan
4 weken komt hij niet klaar;
b. mit Accusativ = onder; Oetb u. bie 2eute
bringen = onder de menschen brengen; er
trat mitten U. fie = hij trail midden onder
hun; foam mir nicbt u. bie augen = kom me
niet onder de oogen; einen u. bie erbe
gen = iem. onder den grond brengen, iems.
dood verhaasten; u. bie uf3e treten = onder
den voet treden; u. bie Uaffen rufen= onder
de wapens roepen; it. einen ,jut bringen =
onder een hoed vangen; er berteitte ba?, Oetb
it. bie Armen = hij deelde 't geld onder de
armen; id) recbne iljn rt. ineine areunbe = ik
reken hem onder, tot mijn vrienden; u. bie
eofbaten geben = onder dienst gaan; einem
ettn. it. ben &f3 geben = iem. iets heimelijk
raden, melden, aan de hand doen.
II. miler, = onderste, lager; bad tuntere
Stodtuercf = de benedenverdieping; ber untere
Zeit = 't onderste gedeelte; bie unteren Mai=
fen = de lagere klassen.
III. Un'ter, m. —?,, — = hoer (in 't kaartspel).
Ititsterlatiteituttg, :admiral, = onderliafdeeling; -admiraal.
littlerantt, 1. = ondergeschikt ambt, lager
ambt.
in. ; :art,
=
;
Un'terllarnt,
onderlarm, -mouw; -soort.
= adjunct-officier van gezonditttlerar3t,
heid.
itteterliattffetier, nt.; :batten, :banb, f. =
onderilopriehter (of: -inspecteur); -balk (of:
architraaf); -band (of: -verband).
Un'terli flan, ni., Aland), in. = onderlibouw,
-buik.
Itttlerbauett, fcbiu. (h.) = er onder bouwen,
onder iets bouwen; tutterball'en = onderbou'wen, steunen; ondermijnen, ondergra'ven.
nt.; :beantter, m.; :11sefeW:
Weir, nt. = onderljboom (of: stofboom, aan
een weefgetouw); -beambte; -bevelhebber.
lin'terbefOrbe, to. = lagers autoriteit.
'Miler I( beinfteib, 1.; :Deft, f. = onderilbroek;
-bed.
ittti terbitatt3, to. = te-kort, nadeelig saldo,
deficit.
un'terbittbett, ft. (b.) = on'derbinden, aanbinden, aandoen; unterbiwbot = onderbin'den, afbinden. linterbin'burtn, in. =
onderbin'ding, of binding.
Itteterbifr4of, = wijbisschop, suffragaan.
unterWeirbett, ft. (f.) = niet gebeuren, niet
plaats hebben, blijven steken; ba t unterbteibt
nicf)t = dat gebeurt zeker.
= ondervloer.
Uni terbobeit,
untertores c4ett, ft. ((i.) = onderbreken, afbreken, in de rede vallen, uitstellen, schorsen.
litttertire'Mtutg, to. —, —en = of breking,
't of broken.
uttlerbreitett, fcbtn. (ti.) = leggen of uitspreiden
onder; unterbrei'tett = voorleggen; (einem
einen 3orfcbtag) u. = ter overweging geven.
utti terbringett, any. (1).) = ander dak brengen,
bergen, plaatsen, (geld) beleggen, plaatsen;
(een paard) op stal brengen.
[Un'terbrurii, zie Unterbrecbung.]
liwterbecr, f. = onderdek, tusschendek.
Itn'terbede, tn. = onderdeken.
unterbW, itnterberfett = intusschen, ondertusschen, onderwijl, terwijl, sedert (dien).
nt.
onderdiaken.

UnterbattuttObeitriige.

unterbriiclett, fcbtu. = (een yolk) onder-,
verdrukken; (een boek) onderdrukken; (een
opstand) onderdrukken, dempen; (tranen, een
antwoord) terugdringen, inhouden. linter:
= onderdrukker, verdrukker.
briiefer,
uttlerbudett, fcbto. (1).) = onderduiken.
ber
= onder elkander, ondereen,
untereinarti
doorelkander, dooreen, onderling.
ltni tereittteituttn, tn. = onderindeeling, onderverdeeling.
itillererbgefitofi, T. ondergrondverdieping,
souterrain.
ibtlerfaitor, tn. = onderbaas (in een
drukkerij).
= einer Cade od.
ittiterfatti nen flit, ft.
ettu. = iets aandurven, rich iets vermeten.
= vermetelheid, stoutlinterfan'oett, f.
heid, stout bestaan, driestheid.
un'terfaffen, fajtu. (b.) = (iem.) onder den
arm vatten.
onderveldheer.
ltititerfetbOerr, tn.
= ineenvlechten,
unterftcOten, ft.
ineenstrengelen.
Un'terfiirfter, m. = onderhoutvester.
lin'terfttib tn. = benedengedeelte van den voet.
lin'terfutter, 1. = voering.
lin'tergana, in. = ondergang (van de zon,
van een rijk), val.
un'terniirig = ondergistend. itn'tergärung,
tn. = ondergisting.
= ondersoort.
ltrtlergattititg,
utttergeliett, ft. (b.) = onderwerpen, ondergeschikt maken, overgeven. untergelien =
ondergeschikt, onderdanig; ber Untergebene =
de ondergeschikte. littterge'bentyit, tn. =
onderdanigheid, ondergeschiktheid.
un'terneinn, unr. (f.) = on'dergaan, (van
schepen) vergaan, verongelukken, zinken,
ondergaan, ten onder (te niet, verloren) gaan.
onderhout, kreupelhout.
Un'terge1)iii3, 1.
= tweeds bediende.
Uttlergefyitfe,
ltn'tergeririft, 1. = lagere rechtbank.
un'tergefcbotien = ondergeschoven, valsch.
littlergefMofi, f. = benedenverdieping.
ltn'terlIgeftell, f.; :actuanb, 1. = onderlistel;
-kleed.
1. = zwaard, sabel.
uttitergraben, ft. 0.) = onder den grond
(be)graven; untergralicn, ft. (b.) = ondergraven, ondermijnen (oak fig.), te gronde
richten.
lin'tergrab, in. = lage graad.
uttlerimbeit, unr. (b.) = (een kleed) onder
(een ander) aanhebben; (zijn tegenpartij)
onder hebben.
un'terimith, Val). mit Gen. (od. Dot.) =
beneden, onder.
littlerbatt, —(e) onderhoud, levensonderhoud, bestaan, middel van bestaan; ben
U. beftreiten = in 't onderhoud voorzien.
uniterbattett, ft. (b.) = onderhouden; einen
Walof u. een bakje er onder houden;
unterimileit = onderhouden (iem., 't vuur,
briefwisseling); onderhouden, bezighouden,
vermaken, atnuzeeren; fief ntit einem iiber
ettu. u. = rich met iem. over iets onderhouden. utttertyllitettb = onderhoudend,
boeiend, amuzant. ltitterbeter, m. = onderonderhouder, steun. unterimitlam
houdend, spraakzaam. ltitterijallitttg =-(levens)onderhoud; onderhoud, gesprek, bespreking; vermaak, uitspanning. titttertjar:
ttutOtnitrage, $1. = bijdragen voor levens-
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onderhoud. ltnter4af ftunWereittint =
rechthebbend op een bijdrage voor levensonderhoud. ltnterintrtunObtatt, f. = uitspanningsblad, humoristisch blad. Unterbar:
tun0qabe, = gave om een gesprek
gaande te houden, spraakzaamheid. linter.':
tuttitungRoftett, V. = onderhoudskosten.
= toon van 't geitnterixtlunOton,
sprek, converzatietoon.
untertiartungt4:
Itteife = bijwijze van gesprek.
untertian'betn, fcbiu. (b.) (mit einem fiber etiu.
(od. ivegen einer llinger) = onderhandelen
(met iem. over jets). linterWinbler,
=
onderhandelaar, bemiddelaar. itittertjanbi=
= onderhandeling.
Yung,
Beneden-Harz.
1tn'teritar3,
ltn'ter4autte, iv. = ondermuts.
=
onderhuis; Lagerhuis of
itn'tertmuL
Huis der Gemeenten (in Engeland).
Un'terbentb, f. = onderhemd.
= lage binnenplaats, laag
ltn'tertiof,
gerechtshof.
= ondergoeverneur,
ltifteriwtnteifier,
onderhuisbestuurder.
unterbiityten, fcbiu. (b.) = ondermijnen,
ondergra'ven.
Itn'terboti, 1. = onderhout, kreupelhout;
onderligger.
= onderbroek.
ltni tertiofe,
un'terirbifit = onderaardsch; helsch.
lIttleritatien, f. = Beneden-Italie.
littlerieute, iv. = borstrok, mouwvest.
unteriOtett, fcbiu. (b.) = onder 't juk brengen, onderwerpen.
—=
little-Muter, ltn'tertitufter,
tusschenpersoon, makelaar.
= onderlikaak,
:tinn,
Itn'terlitiefer,
onderkin.
= lagere klasse.
ltn'terffaffe,
Un'terttelb, f. = onderkleed: [broek].
un'tertommen, ft. (f.) = een onderkomen
krijgen of vinden , onderkomen, onder dak
komen; in einem ebaftbofe u. = logies vinden
in een hotel; bei einem u. = een plaats, een
betrekking bij iem. krijgen. Itteterfommen,
f. = onderkomen, onderdak, plaats, betrekking.
Itn'terfijrper, = benedendeel van 't lichaarn.
un'terfrienen, fcblv. (ti.) = er onder krijgen,
overmeesteren, temmen, de baas worden,
overwinnen.
= onderkomen, onderdak.
ltn'tertunft,
ltn'tertage, to. = onderbed; onderlegger; (fig.)
grond, steungrond, bazis.
Un'tertentb, f. = laagland.ltn'terticinber, m. =
laa gland er.
ltn'terta% nt.: ofjne U. = zonder ophouden,
onophoudelijk. unterlarten„ ft. (b.) = laten,
nalaten, achterwege laten; icb blerbe nicbt
u.... = ik zal niet in gebreke blijven...
linterfarfung, iu. —, —en = verzuim, 't nalaten. UntertaffuttOtatt, = geval van
nalatigheid , van verzuim. linterlartun0=
fiinbe, lu. = zonde uit nalatigheid.
= onderlast (in een schip).
ltn'tertaft,
un'tertattfett, ft. (f.) = insluipen, er onder
loopen; et finb Heine efjler mit untergetaufen
er zijn kleine fouten ingeslopen; untertaus::
= met bleed
fen: bie ,taut ift mit kitut
beloopen; [tegenhouden door er onder te
=
loopen, onder jets loopen]. ltn iterliittfer,
smokkelaar, sluikhandelaar.
unitertenen, fcbtv. (b.) = onder (iets) leggen,
ou'derleggen, einem OW. u. = toekennen,
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toeschrijven; einer Tterobie einen ZeNt u. =
een tekst bij een melodie maken, zoeken;
einer Ste& einen fatfcben Sinn u. = een verkeerde beteekenis aan een plaats hechten,
geven, er in leggen; [Verbe u. = paarden
klaar zetten (voor de post)]; untertegett =
bekleeden, voeren, stoffeeren.
:tab, m.; :.teitOen, f.
itn'terlitebrer,
onderilmeester (of: hulponderwijzer); -lijf;
-lijfje.
on; :fatten, f.
itni terteitiCfrant4eft,
derlijfs ziekte; -kwaal.
uni terlienen, ft. (b.) = on'derliggen, er onder
liggen; ten grondslag liggen; untertiegen,
(I.) (mit Dat.) = bezwijken (aan); bezwijken,
zwichten, onderdoen (voor), de nederlaag
lijden; hc0 untertiegt leinent 61-veifet = dat is
aan geen twijfel onderhevig, lijdt geen twij fel.
= tweede luitenant.
itn'tert(i)eutnant,
litn'tertippe, iv. = onderlip.
unfterm, zie unter hem.
untermasten, fcbtv. (tj.) = in de grondverf
zetten.
unterntau'ern, Tctu. (b.) = ondermet'selen,
metselwerk onder jets aanbrengen.
= ondermeester, -baas.
littlernteffter,
untermenf gen, fcblu. (tj.) = ondereenmengen,
vermengen.
ltn'termiete, Iv. = onderhuur. un'tertnieten,
fcbiu. (b.) = onderhuren.
unterminie'rett, fcbtu. (b.) = ondermijnen.
untermi'frben, fcbtu. (b.) = ondereenmengen,
vermengen.
unternetymen, ft. (tj.) = ondernemen, beginnen, wagen. itnternetymett, f. = onderneming, waagstuk. unterttetymenb = ondernemend. ltnterneb i nter, — =ondernemer. 11Internetrmung, iv. —, —en =
onderneming. linternelymuntOgeift, m. =
ondernemingsgeest.
Itni teroffiiier, m. = onderofficier, korporaal.
un'terarbnen, fcbiv. (b.) = on'derschikken,
ondergeschikt maken, stellen of plaatsen onder
(een meerdere). ltniterotbnung, iv. = onderschikking, onderindeeling, onderwerping,
ondergeschiktheid, subordinatie.
Ittliteriifterreirt), T. = Beneden-Oostenrijk.
litni tertmcht, Iv. = onderpacht.
ittliter4itat-3, tv. = Beneden-Palts.
lan'terptattb, T. = onderpand. un'tertflattb:
lid[ = als onderpand, in onderpand.
= hulpprediker.
litn'terPfarrer,
(iets) er onder
un'terpftiinen, fcbiu. (b.)
ploegen (nl. onder den grond).
lin'terPrima, = laagste afdeeling van de
hoogste klasse (van 't gymnazium, bij ons
de 5de klasse).
unterrei ben fcbiv. (b.) =samen spreken,
met elkaar spreken. Ititterre'bung, iv. —,
—en = gesprek, onderhoud, samenspraak,
bespreking.
= Beneden-Rijn. un'terr4ei:
litt'terr4eitt,
nittO = Benedenrijnsch.
ltn'terrictit, —(e)a = onderwijs, onderricht,
[bericht, verslag] ; er giebt tateinifcben U. =
hij onderwijst Latijn. untertiOten, fcbtu.
(b.): einen in einem aaci) e u. = iem. in een
y ak onderwijzen, onderwijs geven, les geven;
einen bon od. duet etiv. u. = iem. van iets
onderrichten, bericht geven, op de hoogte
brengen, over iets inlichten.
= onderrechter.
ltifterriter,
= onderwijsinrichting.
tin'terrtoWauftatt,
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ltn'terrirWbrief, m. = brief voor zelfunderwijs. linlerrirlftdertaubninteitt, in. = akte
van bekwaamheid. littlerricbt4frcifyit, =
vrijheid van onderwijs.
=
f. ; :Tominiffion,
onderwipil wet ; -commissie.
ltnlerricOOlintinifter, tn.; :ntinifteriuut, =
minister van onderwijs; n-Jinisterie van o.
llitlerrit4t4ftunbe, in. lesuur, les. littler:
riciftftefen, f. = (openbaar) onderwijs. tin':
terriciWalueig, m. = tak van onderwijs.
= onderilschors
:roof,
littlerrrinbe,
(of: -korst); -rok.
= verbieden. utttcr,
unterfai gen, ff*.v.
fa'gung, in. — = verbod.
littlerfati, in. = onderstel, voetstuk; jets
waarop men een lamp, een flesch, een ketel,
e. d. zet: blaadje, plaatje; minderterm (van
een sluitrede).
schoteltje of bakje (onder
lInlerfrljale,
een kopje).
= onder den grond
unlerfr4arren, fcbin.
stoppen, g arde er over been krabben.
unterfdiiit'3en, fain. (b.) = onderschatten, to
gering schatten.
unterfr4eib'bar = onderscheidbaar, heikenbaar, to onderscheiden. unterfrflebett, ft.
(b.) = onderscheiden, van elkaar scheiden,
uit elkaar kennen, onderkennen; fi ri) --=
zich onderscheiden, verschillen. unterfrbei':
bent) = onderscheidend, eigenaardig, kenmerkend. ltitterfr4ei'bung, in. = onderscheiding, scheiding. linterfc4ei'buttObegriff,
m. = onderscheidingskenrnerk. linterfiteV:
buttgaraft, in.; :berntiigett, f. = onderscheidingsvermogen.linterfitel'bunOaeirbett, 1.=
onderscheidingsteeken.Unterf cfjei'Dun0Aug,
kenmerkende trek.
m.
littlerfrlynfet, = onderdij. onderschenkel.
unlerfrbieben, ft. (r).) = on'derschuiven (een
kind, brieven); einem einen faffcben Oeiveg=
= iem. een valsche beweegreden
grunb
een stoel
toedichten; einem einen Stubt u.
onder iem. schuiven; [= unterfcbie'ben]. lin':
= onderschuiving; toedichterfcHictiung,
ting.
—e = on'derscheid,
lInlerfttieb, m.
verschil, onderschei'ding. unterfitieblici)
verschillend.
unlerfclitiicittig onderslachtig (van molenraderen, waar 't water onder tegenaan stroomt).
uttlerfittagett, ft. (tj.) = over elkaar slaan
,\ (amen, beenen); einem ein Idein u. = iem.
den voet lichten; unterfdOn i gen = (golden,
een testament) verduisteren ; (brieven) onderschepren.
littlerfrOteif, nt. —e = bedrog, verduistering, malversatie; Unterfcbleife matben =
bedrog plegen.
--e = schuilplaats,
lin'terfclOupf, m.
hol, sluiphoek. unlerf ditupfett,
fen, fditn. (f.) = er onder sluipen, kruipen,
glippen.
= onderteekenen,
unterfitreiliett, ft.
onderteekenen, zijn
onderschrijven; fidj U.
naam zetten.
lInlerfrigether, tn. = tweede klerk.
= onderteekening, onderlinlerfitrift,
schrift.
littlerfrOttie, in. = lagere school.
Uni terfeelfr4 = onderzeesch.
lInlerfeite, in. = onderzijde, onderkant.
laagste afdeeling van
lin'terfefuttba, to.
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de 5de klasse (van een gymnazium, bij ons
3de klasse).
uttlerfetwn, fcbin. (1).) = er onder zetten, er
onder plaatsen; unterfet'3en steunen;
mit etin. unterfett = met jets vermengd.
lin'terfeifer, zie Unterfati. unterfetIt' = kurt
en ineengedrongen, gezet en kort.
unlerfinfen, ft. (f.) = wegzinken, in de
diepte zinken.
fcbin. (4.) ondermijnen, onderwoelen.
onderst,
laagst; bad UUntcrfte Au
uttlerft =
oberft febren = altos (ten) ondersteboven
gooien; Au u. = 't onderst, 't laagst, geheel
onderaan.
onderstaatssecreUnterftaatWfdretiir, m.
[taris.
lin'terftabt, in. = benedenstad.
unlerftedett, fcbin. (b.) = er onder, er tusschen steken of doen;
= schuilen,
een schuilplaats zoeken.
unlerfte4en, um. (b.) = staan onder (eig.
behooren
en fig.), schuilen; unterfte'On
tot, ressorteeren onder; WI) = wagen,
durven, vermeten; [flit] einer Sacbe it. = zich
jets veroorloven, jets wagen, durven].
(l.) = er onder zetten of
unlerfteiten,
plaatsen; WI) n. schuilen; anicerftelen,
fcbin. (f.) = onderstellen; toeschrijven, toedichten; einem unterftertt fein = van iem. af= onderhankelijk zijn. linterfterlung,
stelling.
linlerfteuerntann, nt. = onderstuurman.
unterftrei'Men, ft. (i.) = onderstreepen.
er onder strooien.
uttlerftreuen, fc4in. (b.)
:ftruutpf, m. ; :ftfici,
lin'terlIftriimung,
1. = onderlIstrooming; -kous; -stuk.
unterftiit'3en, fcbin. (b.) = steunen, stutten,
ondersteunen, helpen, bijstaan. linterftiir3er,
— = ondersteuner, steun.
m.
ftiit'3ung, in. —, —en = steun, stet, ondersteuning, hulp, bijstand. unterftiit'aungen:
= hulpbehoevend, behoeftig. linter:
ftiit'otttOgefult, verzoek om steun.
linterftiitiptugeaffe, in. = ondersteuningskas.
unterfu'dmt, fobin. (b.) = onderzoeken, nagaan. linterfultung, to. —, —en = onderzoek, onderzoeking. linterfu'dotttOattett,
431. = processtukken. linterfu'djung4nefatt:
getter, = iem. die zich in preventieve
hechtenis bevindt. linterfultuttga)aft, =
preventieve hechtenis, voorarrest.
fu'djungeantuter, = kamer van onderzoek, van instructie. linterfultunOriditer,
nt. = rechter van instructie
onderdanig, onderworpen. lint:
unlertan
tertatt, u. —en, —en = onderdaan.
linlertatienberbanb, nt. burgerschap, de
gezamenlijke onderdanen. uttlertiitag =
onderdanig, onderworpen, nederig, gedwee;
unterainiger Diener = onderdanige, dienstwillige dienaar; lob bitte untertiinigft = ik
verzoek eerbiedig, beleefd.
—
onderdanigheid, onderworpenheid.
= schoteltje, bakje (onder
linlertaffe,
een kopje).
unlertatutett, icbiv. (tj.) = onderdompelen;
(b. u. f.) = onderduiken.
littlertertia, = laagste afdeeling van de
3de klasse (van een gymnazium, bij ons lste
klasse).
lin'tertor, f. = poort van de benedenstad,
benedenpoort,
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un'tertretett, ft. (i.) = schuilen; [untertre':
ten = vertreden, verdrukkenj.
untertuctrirfen = doorgroeid (met jets), doorwassen.
littlertualb, m. = kreupelbosch. Iltn'tertunt:
ben, T. =U nterwalden.
nt. =
bewoner van Unterwalden.
ltIfterip amL T. = borstrok.
[un'teriviirtd = benedenwaarts].
unterfue0' = onderweg, op weg; ettn. u.
tafTen = jets achterwege laten, niet doen,
[unteritieilen = somwijlen]. [nalaten.
untertneilett, ft. (b.) = onderwijzen, onder= onderwijs,
richten. lintertuei'fung,
onderwijzing.
Un'tertuett, tn. = onderwereld.
untertuerfett, ft. (b.) = onderwerpen, ondergeschikt maken, afhankelijk maken, tot gehoorzaamheid dwingen; ether Rranfbeit miter=
ruorfen Tein = aan een ziekte onderhevig zijn.
linterly erlung, iv. — = onderwerping.
Un'terWertin = minderwaardig, te kleine
waarde hebbende.
Un'tertuittb, nt. = lage wind, benedenwind.
[untertuin'ben firib ft. (b.) = zich onderwinden, zich verstouten, ondernemen].
(t).);
frbiro.(0.)=
unterHiviit'ben,
wider welv en ; -woelen.
= onderhout, kreupelhout.
lIn'tertuuriO,
onderwerpen, onderdanig,
unterfoiir'fig
nederig.
= ondertand.
ltn'teraaillt,
untervirlytten, Tcbin. (b.) = onderteekenen.
ltuteraeiOneter = ondergeteekende. linter:
3ei4riter, nt. = onderteekenaar. Unterieirty:
Hung, hi. onderteekening, handteekening.
Unitmetta, 1. = ondergoed, onderkleeren.
un'ter3ietiett, ft. (b.) = onder (andere kleeren)
aandoen, er onder trekken of plaatsen; um:
terNiel)ett : chi). einer &ricbtigung, ether
$rilfung fic0 einent l Eettnen u., ether ape=
ration u. = jets aan een beschouwing, onderzoek, zich aan een examen, een operatie
onderwerpen; fic i einer eirtetn Oefcbtifte
u. (auch: ficb eined Oefcbiift6 u.) = een moeite,
een zaak op zich nemen; [ficb einem u. = zich
naar iem. schikken].
un'tief = ondiep. lin'tiefe, = ondiepte,
doorwaadbare plaats; verschrikkelijke diepte,
afgrond.
Un'tier, T. = ondier, monster.
untitalictr = onverdelgbaar, uitroeibaar;
ondelgbaar, onaflosbaar.
un'tranbar = ondraagbaar.
untrenn'bar = onscheidbaar. lintrettnibar:
= onscheidbaarheid.
felt,
un'treu = ontrouw. Un itreue, = ontrouw,
ongetrouwheid; U. fd)Uigt *en eigenen ,errn =
ontrouw straft zich zelf.
untrinfliar = ondrinkbaar.
untrijffbar, untrafilitt = ontroostbaar,
troosteloos, diep bedroefd; bedroevend.
— = ontroostbaarheid.
trOftliftfeit,
untriiglift = onbedrieglijk, onfeilbaar, zeker.
= onbekwaam, ondegelijk, onbruikbaar, ongeschikt.
lin'tugettb, tv. = hebbelijkheid, gebrek, verkeerde gewoonte, slechte eigenschap.
un'tu(n)lirb = ondoenlijk, onmogelijk.
un'iiberteat = onoverlegd, onbedacht, onbedacht, onbezonnen, overijid.
unliberfefibar = onoverzienbaar, onafzienbaar, onmetelijk.

untieriliittnitutiitig.

uniiberfetrbar = onvertaalbaar.
uttilberfteigliff) = onoverkomelijk, onoverklimbaar.
utt'itherlItrefflicb; :troffen;
ben = onoveril tref baar ; -troffen ; -winnelij k ;
-wonnen.
un'untaiinflict = onvermijdelijk, onontbeerlijk,
ntruntfAriinft onbeperkt, onbegrensd,
onbepaald. linsuntjr4riinfti)eit, in. = onbeperkte macht, onbeperktheid.
ununtftafrtirti = onomstootelijk, onweerlegbaar, onbetwistbaar.
un'unttuunben = onomwonden, openhartig.
utt'unterbroMen onafgebroken, voortdurend, aanhoudend.
ununterfrOeibliar = niet te onderscheiden.
un'untervirtnet ongeteekend, niet onderteekend.
onvaderlijk.
unsbiitertic4
un'beranbertici) = onveranderlijk. un'ber:
iinbert = onveranderd , ongewij zigd.
unberant'itiortlin) = on verantwoordelij k (persoon of daad); onvergeeflijk (daad).
un'berarbeitet = onbewerkt, ruw; onverwerkt.
uttheriitts fgrlicti = onvervreemdbaar.
onverbeterlijk.
unberberfertiri)
uns berbittblir0 = niet verplichtend, niet
bindend; onbeleefd.
un'berbtiimt onverbloe md , ono pgesmukt ,
onomwonden, eenvoudig. unberbrettitliar,
un'berbrenn'tir0 = onverbrandbaar, onbrandbaar.
un'berbrieft = onbeschreven (recht bijv.).
untierbriir4licf) = onverbrekelijk, onschendbaar.
Un'tiertiiirgt = ongewaarborgd.
= onverdacht, vertrouwbaar.
un'berbautir4 = onverteerbaar, onverduwbaar, ongenietbaar. utt'berbaut = onverteerd, onverduwd.
un'berberbt = onbedorven.
un'berbient = onverdiend, onrechtvaardig.
utt'berbienterntaf?en, un'berbienterttieife =
onverdiend, onrechtvaardig, onbillijk.
un'berborben = onbedorven, gaaf; onschuldig, rein.
un'berbroffett = onverdroten, onverpoosd,
volij verig.
un'berefieticOt = ongehuwd, ongetrouwd.
utt'bereibet, uttliereibiqt = onbeeedigd.
unberetu'llar = onvereenigbaar, onbestaanbaar.
uubererbliM = onovererfelijk.
un'berfiiffdjt = onvervalscht, zuiver, echt,
oprecht, waar.
un'tierfiingtir0 = onschuldig, onnoozel, eenvoudig, ondubbelzinnig.
un'berfroren = onvervaard, ongegeneerd,
driest; ongezouten.
utt'Vergiinntirft = onvergankelijk, eeuwig,
onsterfelijk, bestendig.
un'Dergeffen = onvergeten. mthernejilicii =
onvergetelijk, niet te vergeten; bier er
inirb mir u. fein = dat gezicht zal ik nooit
vergeten.
utthergteirWtitt uniserateirkbar = onvergelijkbaar, onvergelijkelijk.
un'bergo4ren: rein unbergoOrene tort =
geen onvertogen woord.
= on gee venredigd,
un'berbiittnifitniiffifi
buitensporig.
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un'tnrOetratet = ongehuwd, ongetrouwd.
un'bert)offt = onverhoopt, onverwacht, onwat men niet vervoorzien; u. fonunt oft
wacht, gebeurt of komt dikwijls 't eerst.
un'berbobten = onverholen, ronduit, zonder
omwegen, onomwonden. uutwriatirs bar =
onverjaarbaar, steeds geldig.
onverkoopbaar. un'tnr=
untertdurtio4
tauft = onverkocht.
onmiskenbaar,
blijkbaar,
uttberrentt'bar =
klaarblijkelijk. un'berritro = onverkort,
onaangetast.
unbertetrbar, uttberte1'tir0 = onkwetsbaar;
onschendbaar. un'berletit = ongekwetst, ondeerd, heelhuids, onbeschadigd.
utthertieribar = onverliesbaar.
onblusclibaar.
un'berntaigt = ongehuwd, ongetrouwd.
untnrutettnir4 = onvermudelijk, noodzakelijk.
un'beruterft = ongemerkt; vanzelf.
onverminderd.
un'tierutinbert
un'bertnifc4t = onvermengd, zuiver.
Urilierinagert, f. = onvermogen, onmacht,
insolventie. uititierittagettb = onvermogend,
niet gegoed; machteloos, onmachtig, met in
staat, onbekwaam. litt'berntagentieit, - =
=
onvermogen. UnsbertnagenOalt, m.:
ingeval van insolventie.
un'bertnutet = onvermoed, onverwacht, onvoorzien.
uttbernetnn'tid) = onmerkbaar, onverstaanbaar, onhoorbaar.
lin'tiernunft, tn. = onverstand. un'tnrniittf:
tig = onverstandig, dom, dwaas; ba,?, unber=
nth-1ft* tier = 't redelooze Bier.
un'berriMteter Sad)e, od. Zinge = onverrichter zake.
onbeweeglijk, stijf en strak,
un'tierriicit
onwrikbaar, onafgewend.
un'berfitatut = onbeschaamd, brutaal, onbeschoft. Un'berfttiiuttbeit, = onbeschaamdheid, brutaliteit, onbeschoftheid.
onsluitbaar, niet te sluiunterfebtiefrilar
ten, niet of te sluiten. un'Oerfrifloffen =
ongesloten.
un'berfri5uthet = onverdiend; zonder schuldenlast. un'berfrOutbetertnafien, 4tnife = onverdiend, onschuldig.
un'tierfebett4 = onvoorziens, onverwachts;
bij vergissing.
unberfetge = ongedeerd, goed en wel, onbeschadigd, gaaf.
un'tierfict)ert = onverzekerd.
unberfieglIar= onuitputtelijk, steeds vloeiend.
un'tierftegett = onverzegeld, ongezegeld.
unberfiAttlicb=onverzoenlijk.un'tierfiAttt=
onverzoend.
utt'berforgt = onverzorgd, behoeftig.
Un'berftattb, in. = onverstand, domheid,
dwaasheid.
un'berftanben = onbegrepen.
un'berftCinbig = onverstandig, dom. un'tnr:
ftanblitt) = onverstaanbaar, onbegrijpelijk,
onduidelijk , duister.
un'twriteuert = niet aangegeven, onveruni tierfu* onbeproefd. [accijnsd.
uttiberteibigt = onverdedigd, zonder verdediging.
unsbertitgbar = onverdelgbaar, onuitroeibaar.
un'bertritglicip = onverdraagzaam, intolerant,
onverdraaglijk, twistziek; onvereenigbaar,
onbestaanbaar, niet in overeenstemming te
brengen.

un'twrtuanbt = onafgewend, strak, onbeweeglijk; niet verwant.
= geoorloofd, vrij.
untiertuei'gertiri4 = niet te weigeren.
un'bertueitt = onverwijld, onmiddellijk, oogenblikkelijk.
unberfuetritrO = onverwelkbaar, bestendig,
eeuwig, steeds frisch, onsterfelijk, onvergankelijk. un'tiertuettt = onverwelkt.
untiertuerrtir4 = onverwerpelijk, onwraakbaar (getuige e. d.), onweersprekelijk.
untiertue4 qtrO = onverderfelijk, niet aan bederf onderhevig; onvergankelijk.
unbertuffetybar = onuitwischbaar.
unbertuunb'bar=onkwetsbaar.linbertuuttb':
= onkwetsbaarheid.
barreit,
mthertufift'firb = onverwoestbaar, onverstoorbaar.
utt'berytat = onversaagd, onbevreesd. the=
= onversaagdheid.
ber3agttwit,
unber3eltrlid) = onvergeeflijk.
untser3in4'bar, unberajtO'firb = renteloos.
unitnr3oltt = onveraccijnsd.
onmiddellijk, oogenblikkelijk,
Unber3iiirtirft
zonder uitstel.
un'buttenbet = onvoltooid, onvoleindigd, onafgemaakt.
un'twittoututett, = onvolkomen, onvolledig,
onvolmaakt.
un'tiollftiittbig= onvolledig, defect, incom pleet.
un'tiottftrettt = onvoltrokken, onvolstrekt.
unbottatig = onvoltallig, onvolledig, in= onvolcompleet.
talligheid.
untiorauWfe4Dar, untiorat0110#ttiM = niet
te voorzien.
un'borbereitet, unborliereitet = onvoorbereid, onverwacht, voor de vuist (spreken).
unsborbenttitO = onheuglijk.
untiorgreirlic4 = zonder voorbarig te willen
zijn, bescheiden.
utthor4er'nefetwn = onvoorzien.
un'borfatfliM = onopzettelijk, zonder opzet.
utt'borfir4tig onvoorzichtig,onbezonnen,
niet beleidvol. lin'tiorfitttigteit, Yu. = onvoorzichtigheid enz.
onvoordeelig, nadeelig,
utt'borteitbaft
schadelijk.
un'tuaCattt = onwaakzaam.
untuagliar = onweegbaar.
untvii4Vbar = niet verkiesbaar.
un'tuabr = onwaar, leugenachtig, valsch,
onjuist. un'tuatirbaft = onwaarachtig, onoprecht, niet waarheidlievend, onwaar. tins=
tuabrimftigfelt, = onwaarachtigheid, onoprechtheid, gebrek aan waarheidsliefde.
lin'tuabrbeit, iv. = onwaarheid, onjuistheid,
valschheid, leugen.
untuabritebtit'bar = onwaarneembaar, onmerkbaar.
un'tua4rfir4eintic# = onwaarschijnlijk , twij felachtig.
untvan'betbar = onveranderlijk, vast, onwrikbaar.
= zeer slechte, moeilijke weg.
littlueg,
un'tuegfaut = onbegaanbaar, ongebaand, ontoegankelijk,
Unlue-10, f. = monster, onmensch. un'tueib,
Uri) = onvrouwelijk.
ongeweigerd, toestemmend;
untuel'gertirti
zonder tegenspraak, gewillig.
onverstandig, niet
un'tuetfe, un'ttwOliel)
wijs.
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unstuelt, mit Gen., Dat. od. bon = niet ver,
tamelijk dichtbij.
Un'tuert, nt. onwaarde, nietswaardigheid,
nietigheid. un'tuert = niets waard, weinig
waard; eine, Zinged u. fein = een zaak onwaardig zijn.
Un'tuefen, f. = ongepastheden, onbetamelijkheden, onbehoorlijke handelingen, wanorde,
verwarring, rommelboel; fein treiben
spektakel maken, huishouden, zich doen gelden, (van spoken) rondwaren.
uns tuefenbaft = onwerkelijk, onstoffelijk.
unluefenttieb = bijkomstig, onbelangrijk, onbeduidend, niet-essentieel.
Un'Wetter, f. = slecht weer, boos weer,
stormweer, onweer.
un'tutittig = ongewichtig, onbelangrijk, onbeduidend.
untutberteg ibar, untviberteglict) = onweerlegbaar.
unthiberrurtic4 = onherroepelijk; onherstelbaar.
untoiberfOrettlift = onweersprekelijk, onbetwistbaar, ontegenzeggelijk.
untutherftetylift = onweerstaanbaar.
untuieberbrittOirb = onherstelbaar, onherroepelijk, voor goed.
Uri = verontwaardiging, verstoordheid, boosheid, ontstemming, wrevel; mit
Univitien = met tegenzin.
un'tuillfitOrto = ongedienstig, ontoeschietelijk.
*minting = verontwaardigd, verstoord, ontstemd, wrevelig; ongeneigd, ongenegen.
un'tuittfontnten = onwelkom, ongelegen.
= onwillekeurig, onopzettelijk.
nnitutritict) = onwerkelijk, onwezenlijk, onecht.
.unluirffant = krachteloos, niet-werkend.
un'tutrfcb = norsch, stuursch, knorrig, bar.
ongastvrij.
un'tutrttic4
un'tuirtfit afttlit = onhuishoudelijk, niet
zuinig.
un'tutfienb = onwetend, onbewust. Ittnituif,
fenbeit, tv. — = onwetendheid, onkunde.
littluiffenbeitOebter, = misslag uit onwetendheid, uit onkunde.
un'tuiffenfitaftlitt = onwetenschappelijk.
onbewust, onwillekeurig,
un'tuiffentlirb
onwetend.
un'tuobt = onwel, ongesteld. ltn'tuotOfein,
= onwelzijn, ongesteldheid.
untuobn'bar = onbewoonbaar.
uttluiirbig = onwaardig.
ltn'301, Iv. = onmetelijk aantal, verbazend
groot getal. un3i0tibar, 1tnt3eAlig = ontelbaar, talloos.
ungiiljntibar = ontembaar, onbedwingbaar.
un'3art = onkiesch, onzacht, ruw, liefdeloos.
—, —it = once, onca, jaguaar.
I. lItt'3C,
—n = ons (Mein gewicht
II. 1ttt'3e,
van ± 2 lood).
te ontijde,
Un'3eit, Iv. = ontijd;
ongelegen.
un'yttgeinittl = ongelegen, ongeschikt, niet
in overeenstemming met den tied, ontijdig;
te ontijde. un'3eitig = ongelegen, ontijdig,
misplaatst; te vroeg; groen, onrijp.
uni3entueife = bij 't ons.
umerlibrecbitici); :tea'bar (:tegstirb);
bar = onllbreekbaar; -ontleedbaar; -verscheurbaar.
:teirbar = onliontumerlIfelybar;
leedbaar; -verwoestbaar; -deelbaar.

Itrbeftaubteit.

un3ertrennibar, un3ertrenn'tirb = onafscheidelijk, onscheidbaar.
—n =
Un3tarburbjtabe, m.; Un3iaste, to.
unciaal(letter): groote beginletter.
onbetamelijk,
onun'Atemenb, unigentlfit =
welvoeglijk, onvoegzaam.
onsierlijklieid, ont1tit'3ier, Un'aierbe, tv.
siering. un'Mertid) = onsierlijk.
ltn'3urt)t, =ontucht.un'3iitttig=ontuchtig,
onkuisch.
ontevreden, onvoldaan, mis7
un'3ufriebett
noegd. Un'3ufriebentott,
= ontevredenheid.
ontoegankelijk, onbereikbaar,
ongenaakbaar.
= ontoereikend, onvoldoend,
ongenoegzaam. Un'3utiittattitteit, Iv. — =
onvolmaaktheid; 't ontoereikende, 't onvoldoende.
tulip:001g = ontoelaatbaar, niet toe te laten,
onvoldoende, ongeschikt; verboden, niet geoorloofd.
un'3iinftig = niet tot een glide behoorend,
buiten 't glide staande; oningewijd.
un'3urec4nuntOfiAig = ontoerekenbaar, onverantwoordelij k.
un'preiMetth = ontoereikend, onvoldoend.
un'ofanuttenbangenb = onsamenhangend. ,
un'3utriia1ir0 = schadelijk, nadeelig, onvoordeelig. Un'otriigititteit, i13. = nadeel,
schadelijkheid; ongerief.
un'oberliiffig = onbetrouwbaar, onzeker,
niet te vertrouwen.
un'Ouectntitflig = ondoeimatig, ongeschikt.
unVueibeutta = ondubbelzinnig, duidelijk.
unVuelfetbatt = ontwijfelachtig, ongetwijfeld,
zeker, stellig.
= (plantengroei) welig; (haardos) welig, rijk, vol; (l ufen) vol; (maal, kleeding)
rijk, weelderig; (levenswijze) weelderig, brooddronken, dartel; [overdadig, weidsch].
— = weelde, weelderigheid, darIngfett,
teiheid.
—e = aueros, oeros.
ltr, nt.
ltri aktt, m. = overgrootvader; bie lira! nen =
de voorvaderen, voorouders. itr'ainte, Ur':
Onfrau, = overgrootmoeder.
= Oeral. trrataebtrne, 1. = OeralU'ral,
(gebergte). uralift4 = Oeralisch.
ur'att = eeuwenoud, overoud.
Uran', 1. --(e)d ; ltran'er3, f. = uranium (een
metaal).
ltranfang, m. =allereerste begin, oorsprong.
ur'anfiinglicti = allereerst, oorspronkelijk;
heel in 't begin.
ltraItta, tn. = Urania (muze van de hemelkennis).
ltr'antage, iv.= oorspronkelijke of allereerste
aanieg.
Itirano4, Wrattutt, nt. = Uranus (hemelgod),
ltr'batt, m. Urbanus. [ook: een planeet.
urban' = urbaan: beleefd, wellevend, tijn
beschaafd. Urbanttats, tn. — = urbaniteit.
ur'bar = voor bebouwing geschikt, bebouwd,
vruchtdragend; u. macen = ontginnen. Ur':
barutadjung, tv. = ontginning.
Ur'bebeutung, iv. = oorspronkelijke of eerste
beteekenis.
Ur'begittn, m. = allereerste begin, eerste
oorsprong.
Ilr'begriff, nt. = eerste of grondbegrip.
ltr'beitanbteit, nt = oorspronkelijk bestanddeel, element.
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eerste, vroegste of oorltribehlotiner,
spronkelijke bewoner.
Ur'UM, 1. = oorspronkelijk beeld, allereerste
voorstelling, voorbeeld, grondbeeld, origineel.
ur'bentfri) = oorspronkelijk Duitsch, echt
Duitsch.
=
urs eigen oorspronkelijk. iteeinenOeit,
oorspronkelijkheid.
eerste, vroegste of oorlir'eintnoimer, m.
spronkelijke bewoner.
= betovergrootmoeder.
itr'etterinutter,
= voorouders, stamouders.
ltr'eftern,
ltr'etterbater, in. = betocergrootvader.
nt. = achterkleinzoon, achterkleinkind.
= achterkleindochter.
Itri entelin,
't afzien van veete of strijd;
ltrIefibe,
U. febniiitert = zweren geen strijd te beginnen.
= oorspronkelijke rots. Ursgebirge,
ltrielL
f. = oorspronkelijk gebergte.
echt gezellig, inprettig, oerurgentiittirb
gezellig, oerleuk.
= alleieerste geschiedenis,
itr'gefrOlitte,
gesch. van de allereerste tijden.
= oorspronkelijke gedaante,
Uri gettatt,
gestalte, vorm.
ltr'nejtein, 1. = oorspronkelijk gesteente.
—, —en = bekentenis]
urgie'ren, febtv. (ti.) = nadruk leggen op, met
aandrang behandelen; verzoeken.
Urinrofiettern, 431. = overgrootouders.
ltr'grunb, m. = eerste oorzaak.
ltr'neber, nt. = veroorzaker, Bader, beginner,
bewerker, aanstichter, aanlegger. ltr'Oeber:
frijaft, = 't veroorzaken, 't beginnen, daderschap; de imam of de eer van iets op
touw gezet te hebben.
ltrlitintat, In. = oorspronkelijke woonplaats,
allereerste vaderland.
Wrian, = Die en Die, Dinges, de Duivel.
11'ria4, in. = Uria. it'ritObrief, m. = Uriaasbrief.
itrin', nt. —(e) = urine. urin'artig = urineachtig. ltrin'flind, 1. = urineerglas. urinie':
ten, fd)hi. (b.) = urineeren.
ltannton, nt. = eerste of oorspronkelijke
kanton.
ltrlehn, m. = eerste of oorspronkelijke
kiem.
= oorspronkelijke kerk.
ltrifirthe,
ltr'fraft, = eerste of oorspronkelijke kracht,
onverzwakte kracht. urifriiftig = inkrachtig,
door-en-door krachtig of sterk.
llr'tunbe, = oorkonde, wettig stuk,
bewijsstuk, document, akte, attest; wet;
bericht, teeken van leven; au U. beffen =
ter bevestiging waarvan, om de waarheid
hiervan te getuigen. [urlunben, zie bear=
= bewaarfunben.] ltrlunbenbetnabrer,
der van oorkonden, van stukken, archivaris.
bewijs door de stuklirlunbenbetneW,
ken geleverd. Urrfunbenburn, f. = oorkon= vervaldenboek. itefunbenfiiifitung,
sching van een stuk, van een document.
lirlunbenfenner, in. = aktenkenner.
funblid) = wettig, authentiek, op stukken
gegrond; met de stukken.
ltr'taub, in. verlof (vooral uit den dienst
of een dienst); auf U. = met verlof; [verlof:
toestemming, permissie ; U. nebmen = afscheid
— = verlofganger.
nemen]. ltrlauber, m.
ItrilautiOgefurb, f. = verzoek om verlof.
= oorspronkelijke of eerste klank,
Urlaut,
klinker.

ltemenfit, m. = oermensch, eerste mensch.
ltrintutter, tn. = allereerste moeder.
—, —rt = urn, kruik, aschurn, bus,
lar'ne,
stern bus.
m. = oeros.
urPtatffic0 = zeer plotseling;
allerplotselingst, op stel en sprong.
= allereerste bron, eerste oorltri quelf,
sprung.
= oorzaak, reden, grond, aanlirlad)e,
leiding; auk ineicber U. ? = om welke reden?
= niet
U. geben = aanleiding geven; feine
to danken of 't is niet erg. urifiicijiirb = oorzakelijk. Itrlar4fir4telt,
oorzakelijkheid.
= oude sage.
lir'fage,
= oorspronkelijk stuk, origineel.
ttr'fcbrift,
itrifet, zie Urfula.
= Ursijn.
ltrfiluO,
m. = eerste of oorspronkelijke woonplaats.
= eerste of oorspronkelijke
ltrifOrarbe,
oorspronkelijke.
taal, oertaal;
ltr'f0rung, = oorsprong; feinen U. bon
etto. nebmen, baben = van jets afstammen,
afkomen, zijn oorsprong hebben in lets. ur:
fPriinglicb = oorspronkelijk; of komstig.
ltrfOriinglid)feit, - = oorspronkelijkheid.
= eerste of oorspronkelijke
ltr'itantut,
stam, oerstam.
zie
Urauftanb.
itrItanb,
ltri ftuff, m. = oorspronkelijke stof, grondstof,
oerstof.
—,
lirluta, tn. = Urzula. Itrfuti'nerin,
,nen = Urzuline (nonnenorde).
—, —n = gelag, drinkpartij].
[lirle,
f. —e = vonnis, rechterlijke
uitspraak; oordeel, meening; vermogen om
to oordeelen, verstand; Fein U. abgeben = zijn
oordeel, meening uitspreken, zeggen; ein U.
beftiitigen, boaftrecten, bortaieben = een
vonnis vellen, bekrachtigen (of bevestigen),
voltrekken; einem fein U. f.PrecOen = iemand
vonnissen. ur'teiten, fcbtn. (b.) = oordeelen.
= openbaarmaking
ltr'teiWeriiffnung,
= tot oordeelen
van 't vonnis.
in staat, bevoegd. lirletteraft, = oordeel, verstand. UriteitOpruck m. = uitspraak
van 't vonnis, vonnis. urleildunfiibig = niet
tot oordeelen in staat, niet bevoegd.
teiMermiinen, 1. = oordeel, verstand. Ur':
= voltrekking van
teMbottftrectung,
't vonnis.
zie Urteit (vonnis).
m. = oorspronkelijke tekst.
= oorspronkelijk of eerste dier,
Wider,
oerdier.
(rivier), T. (land) = Urugay.
ltrnnuan',
ltriurenfet, m. = achter-achterkleinkind.
ltr'bater, m. = allereerste vader.
itri bernunft, tn. = hoogste verstand.
ltr'berfanntung, in. = eerste of grondvergadering, vergadering van eerste kiezers.
urbertuanbt = oorspronkelijk verwant.
= oorspronkelijk yolk, stamvolk.
ltr'buff,
ltr'inatit, = eerste verkiezing (bij getrapte
verkiezingen). lir'inii0ter, in. = eerste kiezer.
ltr'lualb, nt. = oerwoud, maagdelijk woud.
ltrIvelt, = eerste wereld, wereld in den
oertijd. urs inettlir4 = van de eerste wereld.
lteinefen, f. = allereerste wezen, oerschepsel.
= oorspronkelijk woord, grondwoord, wortel.
urluiirOtig = natuurlijk, oerkrachtig, onbesnoeid, oorspronkelijk, ongekunsteld.
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ltrVit, iv. = eerste tijd, oertijd.
= eerste of oorspronkelijke
1tr'3uftanb,
toestand, oertoestand.
=
oorspronkelijk duel, hoofdltr'3/occi,
doel, gronddoel.
n = usance:
Ufatece (spr.: uzase), tr.
gebruik, gewoonte.
f. f. = unb fo fort: enzoovoort, enz.
m. —(a) = uso: gebruik, gewoonte.
= gebruikelijk, gewoon.
—, —en = uzurpatie (geltfurbation',
Avelddadige inbezitneming). Murbalor, nt.
to'ren = uzurpator: overweldiger.
ufurpiercit, fcblv. (b.) = uzurpeeren.
WW, nt.
— = gebruik, gewoonte.
u. f. Iv. od. ufiv. = unb fo limiter: en zoo
verder, enz.

14.

atedoligreit.

$1.= gereedschappen, werktuigen.
Menft
utilitarier: nuttig—
Mitita'rier, m.
heidsmensch. = utilitarisme (denk- en handelwijze, die alleen op
het nuttigheidsbeginsel berust). lttititat', iv.
= utiliteit: nuttigheid.
Mo'bieu, 1. = Utopia, „Nergenshuizen". Motile', —, —(e)tt utopie: droombeeld, hersenschim. uto'4ijc1) = utopisch:
hersenschimmig, niet to verwerkelijken. Uto:
m. —en, —en = utopist (iemand met
veel utopieen).
lttraquiff, in. —en, —en = utraquist (Hussiet,
die 't Avondmaal onder beide gedaanten ver[langde).
= ut supra: als boven.
—e = (jiib.) fopperij, grap. u'aen,
fcblv. (b.) = foppen, voor den gek houden,

= V.
standaard. Zatbation', iv. —, —en = valZ. = Zer o ;
vatie, valuatie: schatting, waardebepaling
= bon.
Zaccitlation', in. — = vaccine, vaccinatie: (vooral van munten).
inenting. baccinte'ren,
(f).) = vacci- Zant'bir, tn.
—e = vampier: bloedneeren.
zuigend spook; vleermuissoort. bain'birar=
bacierett, zie banieren. Za'cumu, zie Oafttum. tin = vampierachtig.
= vademecum: Zattbale,
—n, —n = Vandaal. battbas:
Zabentefurn, 1. —(0,
zakboek, handleiding.
rif tij = Vandaalsch. Zanba1l4'rauti, m. —
bag = vaag, onbepaald, onzeker, weifelend.
vandalisme: vernielingswoede.
= vanielje.
Zaaatiunbi, m. —en, —en = vagebond, land- Zanirte (spr.: vanielje), iv.
vagebondenlooper. Zaflabitit'beitiettett, 1.
f. =-- vanieljeijs.
leven. Zanabun sbentutu, f.
varia: allerlei. barialief =
= vaga- Zreria, $f.
bondage, landlooperij. bagabuntiteren,
variabel: veranderlijk. Zariattite,
—n
= vagebondeeren. Zagant', tn. —en, variant: andere lezing. Zarintion', in. —,
—en = rondtrekkend zanger, scholier.
--en = variatie, afwisseling; afwijking (v. d.
— = vaagheid, onbepaaldheid, magneetnaald). Zarietat', in. —, —en =
23aa'ljeit,
onzekerheid.
varieteit: verscheidenheid. bartie'ren, fd)w.
varieeren: verschillen, afwisselen.
fitiv. (b.) ='vageeren: omzwerven, (().)
— = varinas (een soort
ronddolen; einem bet bent Oeficbte bagieren = Za'rina4, nt.
iem. voor 't gezicht draaien.
tabak).
barant' = vacant: onbezet, vrij, ledig, open, Zartolen, V. = echte pokken. Zariotow:
onvervuld. Zafan3', lv. —, —en = vacature; ben, V. lichte pokken. Zariotitly =
vacantie. bafat' = niet voorhanden. Zatati, variolieth: poksteen. Zarivl i tett, $1.
valsche pokken, windpokken.
ledige zijde.
1.
=
—,
Zaituunt, f.
• . fun = vacuum: lucht- %arfoblen'tte (spr.: vjenne),
ledig(e ruimte).
varsovienne (een dans).
Zaf3ination' ac., zie Taceination ze.
Zafaft', nt. —en, —en = vazal, leenman.
Zafartenlleib, m.; :bulbigunn, tn.; :tiflicbt,
%Alan%) junfer Z. = De duivel.
vaarwel zeggen,
= vazallenlleed; -hulde; -plicht.
batebi3ie'ren, fctin. (1).)
f. = leenmanschap.
de afscheidsrede uitspreken.
Zafallenfrbaft, in.,
iv. —, —it = vaas.
=
Zaiteutin, m. = Valentijn. Zateittl'ite,
2dter = vader; er ifl au feinen
Valentine. Zalentinaag = St. Valentijn
nt.
Talent Verfammeft, gegangen = hij is tot zijn
(14 Februari).
= vale: vaderen verzameld, gestorven. Zalercben,
I. Zalet od. %act', 1.
I.
= vadertje. Za'tererbe,
=
vaarwel, afscheid.
hoer grond der vaderen.
Zater (spr.: valee),
(in 't kaartspel).
Zalerlifreube,
:1)(110, f., :ber3, 1.;
= waarde.
vaderlivreugde; -huis; -hart; -land.
Zateur', iv.
balltv = valide: (rechts)geldig. batibie'ren, ba s tertitubifeb = vaderlandsch.
= vaderfcbm. (tj.) = valideeren: bevestigen, erkennen, Za`tertaubCfreuilb, m., :Helm,
geldig maken, geldig
Zell:di-lit', iv. landsrivriend (of: patriot); -liefde.
= validiteit: geldigheid. balie'ren, febiv. balerfatili(011ebenb = vaderlandlievend.
(l.) = valeeren: gelden, waard zijn.
= vaderlijk; voorvaderlijk.
= waarde, gehalte. Zator',
nt.
—(e)t', firberfeit4 = van vaders zijde. Zalerliebe,
—en = waarde, waardepapier, effect. Zatu i ta, to. = vaderliefde. balerlod = vaderloos.
.. ten = valuta: waarde, muntvoet, Zas terloflareit,
— = vaderloosheid.
iv.
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ZalerlImorb, nt., :ntarber, m. = vader11moord; -moordenaar.
balermarberifc4 = vadermoordend, schuldig
aan vadermoord. Zalernante, m. = vadernaam, familienaam, van.
ZalerlifMaft, m. —; :ftabt, in. = vaderil
schap; -stad.
Za'terfiiinuten, f. = vaders kindje.
Malerftanb, in. = vaderschap, 't vaderzijn.
Ma'terftelle, iv. = plaats van vader; rein
tOnfel bertritt Z. bei ifjm = is een vader voor
hem. Zasterteit, 1. = vaderlijk (erf)deel.
Zaterunifer, T. ---4, — = onze-vader. Zaler:
Aurfjt, iv. = vaderlijke tucht.
Zatitan', T. —(e)4 = Vaticaan (paleis, hof,
regeering van den paus). batifaltifit =
vaticaansch.
zanbetlitle (spr.: voocleviel), f. —0), -4 =-vaudeville: zangspel.
ZattgbaIt' (spr.: vokshol) = vauxhall (thin
met muziek, illuminatie en allerlei vermakelijkheden; oorspr. in Londen).
baxie'ren, robin. (1,.) = vaceeren: vrij, open,
onbezet zijn.
ye. = verhi causa: bijvoorbeeld.
V.-C. = vice-consul.
b. %fg. = inn ,brirtug.
v. D. = volente Deo: als God wil.
Ze'ba, m. —0), -4 = Veda (oudste gewijde
boeken van de Hindoes).
Zebetste, iv. —, --n = vedette: ruiterwacht.
Zeen, zie genn.
Zenetabillett, q3f. = vegetabitia: planten;
plantenspijzen. begetabilifrit = plantaardig,
planten... Zenetarialter, Zegeta irier, nt.
—, -- g = vegetariaan, vegetarier. Zeqetari:
niOstitu,#, m.=vegetar(ian)isme. Zegetation',
iv. —, --en = vegetatie, plantengroei. brae:
tatib' = groeiend, krachtig makend, versterkend, groeizaam, voedend. begetie'ren,
fcbiti. (fj.) = vegeteeren : een plantenleven
leiden.
Zeglia (spr.: ve/ja), iv. —, .. lien; Zegigbia,
tu. —, .. Oien = avond, avondpartij.
betientent' = vehement: heftig. hartstochtelijk.
Zebentems, iv. — = vehementie.
%atria, f. — g , — = vehikel: voertuig, rijtuig, hulpmiddel.
%clime, zie geme.
[Zergelein], ZeitiMen, T. —.?,, — = viooltje.
beit'Menblan = paars, violet. Zeilltenge:
ruck in. = viooltjes-geur.
Zeit'efien110143, 1.; :Itontg, m.; :fait, in. =
violenilhout; -honig; -stroop.
9:3eilltenftort, in. = viooltjesplant; pot
viooltjes. Zeirebenftraufb m. = ruiker
viooltjes.Zeit'itenttntrAel, in. = violenwortel.
Zeit = Vitus. ZeiWbointe, tn. = witte
boon. ZeiO s tanA, in. = St.-Vitusdans.
Zeta'riunt, T. —h, .. vien, zie ll etum.
glean', f. —(e) g = velijn(papier).
Zell'ten, 43f. = veliten : lichtgewapenden.
Zelleitiit', m. —, —en = velleIteit: 't halve
slappe willen.
Zelocibeb', %doAibeb', 1. —(e) g , - e = velocipede, rijwiel, fiets. Zeit)3iPebift', m. - en,
—en = velocipedist.
Zaten, m. =Velten, St. Valentijn; .Pot6 Z. =
bij St. Velten!
Zelunt, 1. — g , .. fa = velum (een kleedingstuk van de R. K. priesters); 2efuni (loafati=
num) = velum (palatinum): zachte verhemelte.
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Zet'bet, in. 'u. f. -4, ---- g = velvet: halffluweel.
Zenbee' (spr.: vddee) bie = Vendee. Zen:
bee(c)r, in. --g, — = Vendeeer.
Zenbentiaire (spr.: vademjér), m. = Yenderniaire: wijnmaand (22 Sept.-31 Oct.).
Zettbefta, in. —, .. betten = vendetta:
bloedwraak.
Zelte, in. —, —n = ader, bloedader.
Zene'big, f. = Venetie.
Zenercebite, 1. —( g) = venerabile: 't hoogwaardige, de gewijde hostie. Zetteration',
iv. — = veneratie: veneering.
%meter, in. --4, — = Veneet.
Zenetialter 2c., zie 93eneianer cc. Zenetiett,
1. -= (landschap) Venetiö. Zene3ialter, in.
—t, — = Venetiaan. bene3ialtiffi) = Venetiaansch.
Zenevia'ner, Zette3uelaer, m. — g , — =
Venezolaan.
Senn, zie B'enn.
benOO,' = aderrijk; bettiireg $tut = aderlijk
(donker) bloed.
Zentir, f. —(e) g , —e = ventiel: klep, luchtklep. Zentitation', iu. — = ventilatie: luchtverversching. Zentitalor, m. —d, ..to'reit =
ventilator. bentitie'rett, fcbiro. (b.) = ventileeren : luchten, spuien; overwegen.
Zento i fe (spr.: vdtooze), in. = Ventose:
windmaand (20 Febr.-20 Maart).
Zentrifoquifti, nt. —en, —en = ventriloquist:
buikspreker.
Ze'nuO, in. = Venus (godin der liefde;
morgen- en avondster).
beratrfolgett, fcbtv. (b.) = overhandigen,
overgeven, leveren, uitreiken.
berab'rebett, fcbtv.(0.) ,---- afspreken, overeenkomen. beraterebeterntafien = volgens af=
spraak.Zeraterebuna, in. —, —en =atspraak.
berab'reirlien, fcbiv. (b.) =uitreiken, ter hand
stellen, geven.
berab'fiinntett, WI). (b.) = verwaarloozen,
vergeten, nalaten.
berab'frbeuen, [dim. (b.) = verafschuwen,
verfoeien; een afkeer, een afschuw hebben
van. berablcbeuetOtuert = afschuwelijk,
verfoeielijk. Zerab'fdiettung, tn. — = verafschuwing, afschuw, of keen.
berabiltiebett, fcbtv. (b.) = wegzenden, naar
huis zenden ; zijn afscheid, zijn conge geven,
ontslaan; (militairen) afdanken; (een wets-.
voorstel) afhandelen, afdoen; till) b. = afscheid nemen. Zerabldtiebuna, iv. — =
wegzending, afdanking, afscheid.
beraccorble'ren, fcbin. (b.) = aanbesteden;
overeenkomen.
beraftten, Tobb). (fj.) = verachten, minachten,
geringschatten, versmaden. Zerii4ter, in.
— g , — = verachter, versmader. beriirOt i firfi =
verachtelijk: laag, verachtend, smadelijk,
geringschattend. Meriicittlic4feit, iv. — =
verachteiijkheid, laagheid, verachting. Zer:
ast'tuttg, iv. — = verachting, minachting,
geringschatting. beraitluttgOvert = verachtelijk.
beraltnentei'nern, fAiu. (b.) = veralgemeenen,
generalizeeren. Zeraltgentellterung, tu.—=
generalizatie.
[berat'bern, T(tiv. (b.) = verlegen maken;
bespotten.]
beratlett, fcbtv. (f.) = verouderen; [oud, to
oud worden]. berat'tet = verouderd, ouderwetsch.
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u. .. ben = veranda.
—,
Zeran'ba,
beriin'bertirli = veranderlijk, onvast, onbestendig. beriiiti bent, fcbtn. (b.) veranderen,
wijzigen; feitte Vobttung b. = van woning
veranderen; fiob b. = veranderen, anders
worden; van betrekking veranderen; trouwen.
Zeriiit'berung, 113. —, —en verandering,
wijziging. beriins bertutOOIGer = wegens
verandering.
beraulern, fcbtu. (b.) = verankeren, met
ankers vastleggen.
beratti lannt fcbtn. (b.) =(belastingen, kosten)
omslaan; er ift gut berantagt = hij heeft een
goeden aanleg. Zeraitlagung,
omslag (van de belastingen).
beranlaffett, fcbiv. (b.) = aanleiding geven
tot, veroorzaken, teweegbrengen; einen 3u
OW. b. = iem. tot iets brengen, iem. tot iets
aanleiding geven, noopen; idj febe tniob betanraf3t, Sic 3u tvarnen = ik zie mij genoopt enz.
= bewerker, aanZeran'telffer,
leiding. Zeraiti taffung, in. —, = aanleiding, oorzaak, reden; in Z. ,';'s'br6 Scbrei=
ber0 = naar aanleiding van ..,; auf feitte Z. =
op zijn aandrijven.
beran'iteibintichett,fcbin.(b.)=veraangenamen.
beran'fdputticiyett, fcbin. (b.) = veraanschouwelijken.
inrattWagen, fiv. (b.) =ramen, schatten,
begrooten.
berattiftatten, fdjtn. (b.) = op touw zetten.
in elkaar zetten, houden, arrangeeren (een
feestelijkheid bijv.); tot stand brengen. ZJer:
— = regelaar, arrangeur.
anjtatter, iv.
— = regeling, voorbeZeratti ftaitung,
reiding, arrangement; Zeranitaltungen tref=
fen = voorbereidselen makers.
beranntiortett, fcbi-n. (b.) = verantwoorden,
op zich nemen; yid) (tuegen ether Sacbe) fo.=
zich (over iets) verantwoorden, rechtvaardigen.
berants itiortlicb = verantwoordelijk, aansprakelijk. Zeraittlyortlirrifeit, ID. — =
verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid. der:
antluortung, = verantwoording,
rechtvaardiging, verweer; verantwoordelijkheld; einen but Z. aieben = ter verantwoording roepen.
:ftijrift,
=
Zerannuortmt011rebe,
verweerjlrede ; -schrift.
berantivortunObort = zeer verantwoordelijk.
berari belteit, fcbtr. (b.) = verwerken: verbruiken, verarbeiden, bewerken (Cif en 3u
Staben 3. Z.); (bie 8eit) met werken doorbrengen; einen b. = iem. geducht de waarheld zeggen. Zeraebeitung, — = verwerking, verbruik, bewerking.
berar'gett, fcbin. (b.): einem eft.)). b. = iem.
iets kwalijk nemen, ten kwade duiden. tier:
4*m, fcbtn. (b.) = verergeren.
beraVntett, fcbin. (f,.) = verarmen. —crar':
fining, tn. — = verarming.
beriiifteht, fcbtn. (f.) = vertakken.
Zeratrin', —(e) = veratrine (alkaloid van
nieskruid). Zeralrunt, f. = veratrum : nieskruid.
tierauftionici reit, fcbib. (b.) = bij opbod of
bij afslag verkoopen.
berau4'gaben, fcbib. (b.) = uitgeven, verteren.
beraulgribt = vervreemdbaar, verkoopbaar.
beriittifferit, fcbit). (b.) = vervreemden, verkoopen, van de hand doen; [doen uitkomen,
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vorm geven]. Zerau*ruttn, lb. — = vervreemding, verkoop(ing), afstand.
—en = verbum : werkwoord.
f.
berbaeleit, fcbni. (b.)= vertakken: gebruiken
met bakken, bederven met bakken.
berbat' = verbaal : werkwoordelijk , uit
woorden bestaande. Zerbarabiertib, f. =
verbaal adjectief. Zerflat'inittrie, h). =
scheldwoord, beleediging in woorden.
berDartett, f■th) . (fj.) = pijnlijk opzwellen.
[berbarterit, fcbtu. (b.) = afranselen].
berbattstpariten, fobin. (b.) = verknoeien,
verslimmeren (in plaats van beter maken).
ZerbaitV, m. = verband: zwachtel, verbinding, verbintenis, samenhang. Zerbattb'.:
f. = kompres. ZerbanlYptali,
m. = plaats om de gewonden te verbinden.
Zerbatttraeug, f. = verbandgoed, -middelen.
berban'nett, fcbtn. (b.) = verbannen, bannen,
wegjagen. glerbati'mutg, ty , — = verbanning, ballingschap; in bie Z. fcbicfen, in bet
Z. feitt = in ballingschap zenden, zijn. ter:
= verbanningsplaats.
ban'nunOort,
berbarrifabie'ren, fcbin. (b.) = (ver)barricadeeren.
berbau'en, fcbtu. (b.) = verbouwen: met
bouwen verdoen (zijn geld bijv.); slecht
bouwen; door bouwen benemen (uitzicht bijv.).
berbani crn, fcbtu. (b.) = een lompe boer
worden, verboeren.
berberficit ft. (b.) = verbijten, verkroppen;
onduidelijk uitspreken, afbreken. fid) =
zich vastbijten (van jachthonden gezegd);
fief) in od. auf eine 91rbeit b. = er in vastraken.
berbellen, zie berbalen.
—tt = verbena.
Zerbene,
berber'nen, ft. (b.) = verbergen, bergen,
verstoppen; ficb binter bet (u. bie) Zilr b.
Zerberferer, m. — verbeteraar, hervormer. berberferfic4 = verbeterbaar. verbeterlijk. frertierfertt, fcbtn. (b.) = verbeteren,
beter maken; ficb b. = betel. worden (wat
pozitie, salaris e. d. betreft), vooruitgaan.
Zerberferung, tu. —, —en = verbetering;
vooruitgang. Zerberferungdantrag, m.
amendement. *lerbefferuttgObtatt,f.=verbeterblad. berberferuttOfiifiia = te verbe teren , verbeterlij k.
berticu'nen fidj = buigen, een buiging maken.
Zerbetti nung, —, —en = buiging, nijging.
berbie'nen, ft. (b.) verbuigen, uit den vorm
buigen, krombuigen.
berbieleit, ft. (b.) = verbieden; ontzeggen;
(eine Beitung) beletten te verschijnen, verbieden.
berbit'bot, fcbtn. (b.) = misvormen, mismaken, verkeerd ontwikkelen; vervormen.
berbitirtiMett, fcbtv. (1).)= zinnebeeldig voorstellen.

= vervorming, misvorming,
Zerbit'buitn,
verkeerde ontwikkeling.
berbin'bett, ft. (b.) = (een wonde, een
gewonde, twee rivieren door een kanaal
e. d.) verbinden; (iem.) verplichten; (een
boek) verkeerd (in)binden; verbinden (nl.
verbruiken met binden); einem bie 9Iugen
b. = blinddoeken; er berbinbet Afttgbeit mit
Stiirfe = verbindt verstand met kracht,
paart verst. aan kr.; fitt = zich verbinden; zich verplichten (tot iets); ficb ebeticb
b. = zich in den echt verbinden, een huwelijk aangaan ; ficb einen b. (bunt einen Zienft) =
38*
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iem. aan zich verplichten. tierbittibenb =
verbindend, bindend. berbinblid) = bindend,
verbindend; (ion, @.--)chreiben) beleefd, minzaam. voorkomend; [verplicht (tot wederdienst), gebonden]; id) bartre berbinbricb(ft) _
vriendlijk, zeer. Zerbittblittfeit, in. —,
— en = verplichting; beleefdheid, minzaamheid, voorkomendheid; 8erbittbricbfeiten eitt=
geben = verplichtingen aangaan, op zich
nemen. Zerbittluttag, iv. —, —en = verbinding, vereeniging, corporatie; *Hite Zer=
binbung = echtverbintenis; mit einent in Z.
fteben = met iem. in betrekking, in verbinding staan; mit einem in geichifftticher 93.
ftetjen = zaken met iem. doen.
3erbill'buttnCtia4n, iD.; :gang, tn.; =little,
ie. = verbindingsillijn; -gang; -lijn (of vereenigingslijn).
3erbin'bung411mitte1, 1.; :riire, tn.; :fill=
Holt, hi.= verbindingslimiddel, -buis; -station.
ZerbittlittittOftrick m. = koppelteeken.
Zerbittibungfteg, nt. = verbindingsweg.
Zerbintitunftefeit, f. = corporatiewezen.
Zerbin'bult03eidielt, 1. = koppelteeken.
beriliffett = verbeten, verkropt; spijtig,
nijdig; ant etin. b. fein = op iets gebeten,
verbitterd zijn. ZerbiffettOeit, to. = nijd,
spijtigheid.
berbitlen fid), ft. (0.): ficb env. b. = met
nadruk v erzoeken, dat iets niet (meer) gebeurt, niet verkiezen; [beleefd verzoeken];
Oeiteibnefuche inerben berbeten = bezoeken
van rouwbeklag kunnen niet ontvangen worden ; bad berbitte is mix! ,----- dat verkies ik niet !
berbititerit, fcbin. (tj.) = bitter maken; verbitteren, vergallen.
berbia'ten, fchio. (b.) = berooken, bewalmen.
berblarfett, fchro. (f.) = verbleeken, bleek
worden, verschieten.
Zerbleib i, or. —(e) = [verblijf, oponthoud],
verblijfplaats, plaats waar zich iets bevindt,
't zich bevinden. tierbiabett, ft. 0. ) = blijven,
verblijven; (bei Feiner Veinung) blijven; mit
botifommertfter ,ochacbtung b. teir = met de
meeste hoogachting hebben wij de eer te zijn;
babel mu f3 e fein Z. baben = daarbij moet
't blijven.
berblei'Mett, ft. (tt. fcbin.) (f.) = verbleeken,
bleek worden; verschieten, verkleuren; (um
ft.) = sterven; bet Zerbticbene = de overledene.
berbiel'en, fcbtv. (b.) = plombeeren, looden.
berbien'bett, fchin. (b.) = blindeeren, maskeeren, dekken; verblinden. Zerlifetttuttn,
iv. = blindeering; verblinding. ibertilittiben,
Irbil). (b.) = verblinden; (f.) = blind worden.]
berbliiffett, Irbil). (b.) = verbluffen, verbijsteren, uit 't veld slaan, overbuffen, verlegen maken; 1a5 bid) nit b. (ift bce elf to
9ebot). berDIfifft' = verbluft, verlegen, uit
't veld geslagen, verbijsterd, onthutst.
berbiii'llett, fc4ba. (f.) = verbloeien, verwelken,
uitbloeien.
berbliiIttett, fcbin. (t.) = verbloemen, bewimpelen. bertiliimti = verbloemd, figuurlijk;
bewimpeld, verbloemd, bedektelijk.
berbtui tett, fchin. (f.) od. fic# b. = verbloeden,
sterven aan bloedverlies. Zerbfulung, in.
—, —en = verbloeding.
Zerbot'inmtn, iv. —, —en = bodemerij.
berbOblett, fcbin. (b.) = (met dikke planken)
betimmeren.
berboWrett, fchiv. (b.) = verkeerd boren; fidj
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in etin. b. = zich in lets verbijsteren; bet*:
bot)rt = verwrongen, dwaas, gek.
I. berborigen, fd)th. (tj.) = uitleenen, leenen.
IL berbori gen = verborgen, geheim; im betborgenen = in 't geheim, in stilte. Zerbor':
gettlieit, in. — = verborgenheid, duisterheid,
afzondering.
Zerbot', 1. —(e)9, --c = verbod.
beri botelttO = woord voor woord.
berbraltteit, ftWv. (.) = boorden, galonneeren, afzetten, garneeren. 93crbriilitung, to.
—, —en = boordsel, rand, garneering.
berimmtnt', zie berbrennen.
Zerbrattit', nt. = verbruik. berbrattltett,
fcbto. (b.) = -verbruiken, opgebruiken.
berbratt'feit, fohio. (tj.) = uitloeien, uitrazen,
bedaren, kalmeeren.
berbreAett, ft. (lj.)=misdoen, verkeerd doen;
[breken]. Zertireltelt, 1. --,?,, — = misdaad.
Zerime'Mer, m. -----, — = misdadiger, boosdoener. berbrelterife4 = misdadig, schuldig.
Zerbre'd5erfneipe, hi. = dievenherberg.
9.3erbreiterrolottfe, lv. = misdadigerskolonie,
strafkolonie.
berbreilen, Rhin. (h.) = verspreiden; (eine
92acbricbt)uitstrooien, verbreiden, verspreiden,
ruchtbaar maken; (een leer) verbreiden; [verbreeden, uitspreiden]; fill) b. = zich verspreiden; uitweiden; er berbreitete ficb at0=
filbrticb ither biefen Oegenftanb = hij weidde
in den breede uit over dit onderwerp. der:
brei'ter, en. ----, — = verspreider. Indira,.
tern, fcbin. (b.) = verbreeden. Zerbreiluttg,
in. — = verspreiding.
berbrett'nett, tint. (b.) = verbranden, laten
verbranden, laten aanbranden ; (ficb ben 9J/unb)
verbranden, branden; (f.) = verbranden, aanbranden. Zertiren'ttuttg, in. —, —en = verbranding. ZerbrettinuttOOrioaefl, m. = verbrandingsproces.
berbriefett, fcbin. (1.) = beschrijven, schriftelijk of in een akte erkennen of toekennen;
WO ti. = zich schriftelijk verbinden.
berbritt'gett, intr. (b.) = (den tijd) doorbrengen , slijten.
berbracleftt, ichiv. (b.) = verbrokkelen, verkruimelen.
berbriebertt, fcbrn. (b.) = verbroederen; tiff)
U. = zich verbroederen, Zerbrieberutte, iv.
—, —en = verbroedering; broederschap.
tierfirii'intt, ichin. (b.) = te hard afbroeien
(de varkens bijv.); verbruien, verkerven.
berbuirtett, fchin. (b.) = in losbandigheid verteren, doorbrengen.
Zer'butit, 1. ---, .. be od. .. ben = verbum,
werkwoord.
berbutit'nteitt, Perbunt'fiebeInt Irbil). (h.) --verboemelen, verlanterfanten; ein berbunt,
inette Genie = een verloopen genie.
berfittit'tien = verbonden (met een verband),
vereenigd; id) bin 3tjnen febr b. = zeer verplicht, zeer dankbaar.
berbiin'ben, fcbin. (ti.) = verbinden, vereenigen; fief) b. = zich verbinden, een verbond
sluiten; bie Zerbiinbeten = de verbondenen,
vereenigden, geallieerden.
berbiir'nett, fchin. (b.) = waarborgen, instaan
voor, garandeeren; fir) b. fur = voor iets
instaan, (waar)borg blijven voor; berbiirgte
9lachricbt= vertrouwbaar bericht, officieel bericht. Zerbfiri gung, to. —, —en= waarborg.
berbiefgtt, fchin. (b.) = boeten, boeten voor.
[berbUrtett, fittn. (f.) = wegkwijnen, versuffen].
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Rierfintlern, fcbtv. (tj.) = verdoen].
Zertiarbt', m. —(e) = verdenking, argwaan,
achterdocht; vermoeden; 2. fcbi5Oett = argwaan, achterdocht opvatten; einen in 3.
baben = iem. verdenken; er ftebt int 2. ba13..
(auch: einer Sacbe) = hij staat onder verdenking dat... (of: van iets); einen in 2.
iem. in verdenking brengen, verbringen
dacht maken. tierbiicirtig = verdacht;
Ziebftat* b. = verdacht van diefstal. tier:
(0.) = in verdenking brengen,
verdacht maken. Zerbiittligung,
—en = verdachtmaking.
berbanfluelt, fcbto. (b.) = verdoemen, vervloeken, veroordeelen. tierbant'itteiWtuert,
tierbantin'tici) = doemenswaard, verwenscht,
verdoemd. Zerbnatni sitW, in. — = verdoemenis, verderf. berbanunt = verdoemd,
vervloekt, verwenscht; feine 2erbaannte 43gicbt
nob Scbulbigfeit = niet nieer dan een staaltje
van zijn plicht. ZerbarnInung, —, —en =
verdoeming, veroordeeling, verwensching.
ZertittnentuitOurteit, f. verdoemingsvonnis, veroordeelend vonnis.
WI:bawl:01ot, fc0in. (b.) = doen verdampen;
(1.) = verdampen, vervliegen. Zerbatit4rfuncl,
verdarnping.
—
berbanifen, fcbro. (tj.) : einem eau. b. oct. einem
eta:). 5n baben = iem. jets to danken hebben, verschuldigd zijn; [iem. dankbaar voor
lets zijn].
berbau'en, febtn. (tj.) = verduwen, verteren.
berbani fieb = verteerbaar, gemakkelijk te
verteren. Zerbaniung, — (spijs)vertering. Zerbau'untOtiefittuerbett, s431. =
moeilijke spijsvertering, last met de spijsvertering, slechte maag.
Zerberr, f. —(e* —e = verdek; [wagenhuif, dek van een rijtuig]. tierbecleit,
cbtu. (b.) = dekken, toedekken; verbergen,
maskeeren.
berbefeithie'ren firO, fcblv. (b.) = zich verdedigen.
tierbeitlett, unr. (Ii.) = ten kwade duiden,
kwalijk nemen.
—(e) = verderf, ongeluk, onderZerberti',
gang. Zerber'bett, f. = bederf; verderf,
ongeluk, ondergang. berberlien, ft. (b.) (bu
berbirbft, er berbirbt; berbarb; berbilrbe; ber,
birb! berborben); tranf. aucb mobt fcbibacb =
bederven, slecht maken; te gronde richten;
er bat einen berborbenen Vagen = hij heeft
een bedorven maag, zijn maag is van streek;
e,.?, mit einem b. = met iem. overhoop raken,
't bij iem. bederven of verkerven; (f.) =
bederven, slecht worden, te gronde gaan,
verloren gaan; an ibm ift ein ce-caurpieter
berborben = hij had een goed tooneelspeler
kunnen worden; Unlraut berbirbt nicbt =
onkruid vergaat niet. tierberlienbringertli =
verderfbrengend, noodlottig, onheilbrengend.
Zerberlier, nt. — = bederver. tierUrty=
fir* = bederfelijk; verderfelijk, verderfbrengend, onheilvol, noodlottig. Zerberb'nW, Yu.
— = bederf, verdorvenheid, ontaarding. tier=
bertiti = bedorven, verdorven, ontaard. Zer:
verdorvenheid, ontaardberbtlpit, to. —
heid.
berbeutlirbett, ftfini. (1.) = verduidelijken,
duidelijk maken.
tierbeuti fcben, Mile. (tj.) = verduitschen, (in
't Duitsch) vertalen; duidelijk uitleggen.
—, —en .= verduitsching,
ZertieuttrOung,

Merbrut.

vertaling (in 't Duitsch); duidelijke verklaring.
berbiOten, fcbib. (b.) = verdichten, conden— =verdichter,
seeren. Zerbicirter, m.
— = vercondensator. Zerbicblung,
dichting, condensatie.
tierbiclett, fcWb. (b.) = verdikken.
tierbleItett, fcbtn. (tj.) = verdienen: waard
zijn, verwerven; bc0 bat er nicbt um bidj ber,
bient = dat heeft hij niet aan u verdiend.
I. Zerbientt', at.
= verdienste, winst,
loon.
II. Zertiiettft', f. —6, —e = verdienste, goede
eigenschap, verdienstelijkheid; feine 2erbienfte
urn ben Staat=zijn verdrensten jegens den staat.
tierbiettfrtir4 = verdienstelijk. Zerbienft=
tidjleit, to. --=verdienstelijkheid. tierbienft':
f t) = zonder verdienste. Zerbieitiforbett,
tn. = orde van verdienste. tierbienittmlI =
verdienstelijk, van groote verdienste. tier:
bienti = verdiend, welverdiend; verdienstelijk; er bat fici) um fein 2anb gentacbt =hij
heeft zich jegens (voor) zijn land verdienstelijk gemaakt. tierbleirterntafleit = naar verdienste.
—e = verdict: uitspraak
f.
(van de jury), beslissing.
--e = aanbesteding,
Zerbing',
overeenkomst. tierbin'gen, ft. (t).) = verhuren; [aanbesteden]; fid) b. zich verhuren;
ficb (bei) einem b. = zich bij iem. verhuren.
Zerbin'quitg, h). —, —en = aanbesteding,
overeenkomst, contract.
tiertiantetfrOett, fobtp . (b.) = vertolken. Zer:
bainetfrijer, at. = vertolker, tolk.
ZerbemetirOung, ro. —, —en = vertolking.
berboultern, fc4ib. (b.) = veroordeelen;
tiontnert = door den donder getroffen; beroerd, gemeen.
tierbolrpetn, fctin. (b.) = verdubbelen.
= verdorvenheid, ontZertioritietteit, tu.
aarding.
(f.) = verdrogen, uitdrogen,
tierbor'ren,
verdorven.
tierbriitt'gen, fef)a). (b.) = verdringen, wegdringen, van zijn plaats dringen.
berbre'bett, fcipv. (b.) = verdraaien, verbuigen, verwringen, verhaspelen; einem ben galaf
b. = iem. 't hoofd op hol maken. tierbrebt' =
verdraaid, verwrongen; verduiveld; er ift
Stoige b. = hij is met wel bij 't hoofd. der:
— = dwaasheid, krankzinnigbrebt keit,
heid. Zerbre'urin, tn. = verdraaiing, verwringing, verhaspeltng.
tiertireilaiten, fcbtu. (b.) = verdrievoudigen,
verdriedubbelen.
tierbrie'ign, ft. (1.) berbrief3t, berbr4;
berbrOffe; berbroffen) = verdrieten, spijten,
griever' onaangenaam stemmen; e?, berbriefit
verdriet, spijt, hindert mij ; ict) babe
micb
midj feine Milbe b. taffen = ik heb geen
moerte ontzien, gespaard. berbriefftitt
verdrietig, onaangenaam, grievend; verdrietelijk, gemelijk, knorrig, onvriendelijk.
—, —en = verdrietigheid,
wederwaardigheid, onaangenaamheid; verdrietelijkheid, gemelijkheid.
[berbrin'fien, ft. (0.), zie berbriingen].
landerig, gemelijk, knorrig,
lierbroffeit
lusteloos. Zerbroffenheit, to. = landerigheid, gemelijkheid, knorrigheid, lusteloosheid.
tierbruelett, fcbtv. (b.) = verkeerd drukken.
. . uff6 = verdriet, spijt, hinder;
Zerbruff,
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ex bat 0 mir num. getan = om mij te
hinderen; er fitt im Z. = hij heeft verloren;
er bat einen Z. = hij heeft een bult.
(1.) = verdampen, vervlieberburten,
gen, zijn geur verliezen; onopgemerkt verdwijnen, de plaat poetsen, 'm smeren.
berbunts men, fcbtn. (b.) = dom maken, versuffen; (1.) = dom worden, versuffen.
berbunlein, fcbtu. (b.) verdonkeren, verduisteren, donker of duister maken; in de
schaduw stollen; fi ll) ti.= zich verduisteren,
duisterder of donkerder warden.
berbiinn'tiar = verdunbaar, te verdunnen.
berbiin'nen, fcbtu. (b.) verdunnen, dunner
maken; (de lucht) ijler maken; (de lucht, een
vloeistof) verdunnen; aanlengen.
berbunit'bar = verdampbaar. berbnniften,
fcbtn. (1.) = verdampen. berblin'iten, fcipa.
(b.) = doen verdampen. 93erbuniftung,
—, —en = verdamping.
verdorsten, verberburlien, fcbtu. (f.)
smachten.
berbil iftern, fcbtu. (i.) = verduisteren, versomberen, duister of somber maken; ficb =
somber of duister worden, betrekken, zich
omnevelen (ook fig.); berbii'ftert = verduisterd; (van 't gemoed) versomberd.; (van den
geest) omneveld, omsluierd.
berbu#V = verlegen, verbijsterd, verstomd,
verslagen, uit 't veld geslagen.
bere'be1n, fdnn. (b.) = veredelen, verbeteren,
volma'ken. Zere'beiung, —, —en = veredeling.
berelietir4en, ROW. (b.) = trouwen, in 't huwelijk verbinden; fief)
= trouwen, huwen.
— = uithuwelijking.
2erel 4etirDung,
beretYren, fcbtu. (b.) = vereeren, eeren, achten, respecteeren; vereeren, aanbidden; einem
ettn.
= iem. iets vereeren, ten geschenke
— = vereerder,
geven. Zeretrrer,
aanbidder. berebri firti=eerwaardig, eerbiedwaardig. Zereirrung, —, —en = vereering: eerbied, aanbidding, aanbieding (van
een geschenk), geschenk. berebsrunOltiiir:
bin = eerwaardig, eerbiedwaardig.
[berei'ben], berebigen, fcbtu. (b.) = (iem.)
beeedigen. Zererbigung, — = beeediging.
vereeniging, ge—e
Zerein', tn.
meenschap, gezelschap, genootschap.
bar = vereenigbaar, strookend. berth-Libor:
ren, fcbtu. (b.) = vaststellen, bepalen, 't over
iets eens worden, overeenkomen; [vereenigen,
verbinden]; ficb fiber etm. = 't met elkaar
eens worden, een overeenkomst sluiten. Zer:
— = vereenigbaarheid. der:
ein'barteit,
—, —en = overeenkomst;
ein'barung,
vereffening; eine Z. treffen een overeenkomst sluiten. bereilten, fcbtn. (b.) = vereenigen; mit bereinten artiften = met vereende krachten. bereini tarben, fatty . (b.) =
vereenvoudigen. Zerein'farOung, to. — =
vereenvoudiging. bereVnigen, fcbtu. (b.) =
vereenigen, bijelkaar brengen, sarnenbrengen,
verbinden; verzoenen; WI) = zich vereenigen, zich verbinden; 't met elkaar eens
worden; bie Zereinigten Staatett = de Vereenigde Staten. Zereis ninung, = vereeniging, 't eens-worden, samenloop, verbindmg,
verband, overeenkomst. ZereiltinuttOmit:
f. = verbindingsmiddel. ZereVninunt0=
art, m. = plants van samenkomst, vereenigingsplaats.

Merfetneficbteit.

bereinsnabinen, fcbin. (b.) = ontvangen, als
ontvangst boeken.
bereinjanten, fcbtn. (b.) = vereenzamen, afzonderen; (f.)
vereenzamen, afgezonderd
raken, veriaten worden. Zereinjantung,
— = afzondering, verlatenheid.
ZereiniC gebiet, f. = tolgebied, gebied van
't tolverbond.
ZereliWIlaefietl, 1.; Jaffe, ID. ; ,rer0t, =
vereenigingq wet (of: wet op 't recht van
vereeniging); -kas; -recht.
ZereinWtaier, m. = vereinstaler (Duitsche
of Oostenrijksche daalder). ZereintYtnefen,
f. = vereenigingswezen.
berein'ietn, fcbtu. (b.) afzonderen, afscheiden; afzonderlijk verkoopen; berein'vit =
afzonderlijk, enkel, op zich zelf staande, zeldzaam; zonder we(d)erga.
berel'tetn, fcbtu. (b.) = verijdelen, doen mislukken, voorkOmen, beletten, op niets doen
uitloopen.
bereilern, 10bn). (b.) = veretteren.
berelein, fcbtn. (b.) = onaangenaam maken,
den smaak bederven.
beren'ben, fcbtu. (f. Tc. 1.) = (van dieren)
sterven, doodgaan.
beren'netr)n, fdjtu. (b.) = vernauwen, nauwer
of enger maken; fici) = zich vernauwen,
nauwer of enger worden.
bereri ben, fcbtv. (f,.) einent env. od. auf einen
ettn. = overdoen, vermaken, nalaten; 'jilt b. =
overgaan, overerven.
berelviaen, fcbtu. (b.) = vereeuwigen, onsterfelijk maken. berelvint = overleden,
wijlen. Zerelnigung, tn. = vereeuwiging.
berfatrren, ft. (fj.) = verrijden (veel geld bij v.);
(per rijtuig) vervoeren; ettn. = in de war
sturen, bederven; (b. tt. I.) = handelen, te
werk gaan; (gegen einen) optreden; fir') b. =
verkeerd rijden, op den verkeerden weg zijn
(eig.); eine berfabrene Wejcbicbte = een ongelukkige geschiedenis. Zerfaiyren, f. —f =
handelwijze, manier van doen, optreden. methode; procede, gericbtticb0 Z. = procedure,
wijze van
proces. Zerfan i rnnOart,
doen, handelwijze.
Zerfall i, tn. = verval; bederf (van zeden);
vervaltijd (van wissels); in Z. geraten = in
verval geraken, komen, vervallen. beriatilen,
ft. (f.) = vervallen, in verval geraken; vervallen, verloopen; hem Staate b. = aan den
staat vervallen, in handen van den staat komen; in .9frtnut b. = tot armoede vervallen;
in Strafe b. = in straf of boete vervallen,
zich straf op den hals halen; auf ettn. =
op iets komen (in gedachten); in eine Aran!,
beit b. = ziek worden.
erfall' II tag, m., :3eit, tn. = veNzaslc ihideang. ; -zteijrd:.
berfiitiffijen, fcbtu. (b.) = vervalschen.
— = vervalscher, falsaris.
nt.
= vervalsching.
Zeriiiilebung,
berfan'nen, ft. (b.) = helpen, baten, uithalen;
fir0
= zich vastwerken, rich verwarren,
verward raken; bad berfiingt tnenig =
dat haalt niets, weinig uit; bad Zier betting
ficb in einem Strict= raakte in een strik vast;
her Nand) berfangt fiat int e*rnftein = de
rook blijft in den schoorsteen handen. tier=
fiingi fien = verwarrend, netelig, listig; dubbelzinnig, bedrieglijk; berfiingticbe Borte =
bedenkelijke woorden; eine berfiingticbe gage =
strikvraag, lastige vraag.
tn. -- = dubbelzinnigheid, dubbelhartigheid.
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berfar'bert (fitO), fcbtv. (b.) = verbleeken, van
kleur verschieten.
berfarten, fcbtv. (b.) = (een brief, artikel,
akte) stellen, opstellen; (brief, boek) schrij— = Steller, schrijven. Zerfarfer, m.
ver, auteur. Zerfaffung, = grondwet,
constitutie, staatsregeling; stemming, gemoedsgesteldheid; [inrichting, sarnenstel, toestand, gereedheid]. ZerfarfititObrtp, in. =
overtreding of sehending van de grondwet.
berfaffint iOntiVO4 = grondwettig, constitutioneel. MerfarfunOurfunbe, to. = grondwet. berfarfunOlinbrig = strijdig met de
grondwet, inconstitutioneel.
(f.) = verrotten, vergaan.
berfan'Int,
berfaus tenAen, fcbm. (b.) = verluieren.
voorstaan, bepleiten,
berferlyteit, ft. a) .
verdedigen. ZerfeclYter, in. — = voorstander, verdediger, voorvechter, pleitbezorger (fig.).
berfetylen, fcbtv. (b.) = (trein) missen, verzuimen; (doel) missen; ben leg b. = den
verkeerden weg nemen, verdwalen; icb tverbe
nicbt b. = ik zal niet in gebreke blijven, niet
mankeeren, niet verzuimen, 't niet vergeten;
ein berfebtte Oeftreben = een rnislukt streven; berfeblte?, 3eben = verongelukt
Zerfetriung, to. —, —en = misslag.
berfein'ben, fcbiv. (b.): einen mit einem= iem.
met een ander in oneenigheid brengen; idj
berfeinbe mir einen = ik maak mij tem. tot
vijand; idj berfeinbe micb mit einem = ik word
kwade vrienden met iem.
terfel-nem fcbin. (b.) = verfijnen, beschaven,
polijsten; fidj Li.= fijner, beschaafder, edeler
worden. Zerfeilteruttg, —, —en = verfijning.
berfeltten, i'03. (b.) = vogelvrij verklaren,
veroordeelen; boycotten, negeeren; tier=
feint' = op straffe verboden.
berferligen, fcbti.). (b.) = vervaardigen, maken,
fabriceeren. Zerfer s tiger, in. = vervaardiger, maker, fabrikant. Zerferligung,
tv. —, —en = vervaardiging.
Zerfetlung, Iv. — = vervetting.
berfett'ent, fcblv. (b.) = verstoken, verbranden;
(atle 43utber) verschieten.
berfit'vu, fcf)tv. (b.) = tot vilt maken, in de
war sturen, in de war raken. Zerfil'Auitg,
— = verwarring, verharding, in-elkaargroeien (van 't hoofdliaar).
berfittlitern, ROI. (b.) = verduisteren, verdonkeren; flit = verduisteren, duister of
donker worden. Zerfin'iterung, to. —, —en =
verduistering.
berfiri ften, fcbin. (b.) = met een nok dekken,
de kap (op 't huis) zetten.
berfitivn, fcbtv. (t;.) = verwarren, in de war
maken (draden bijv.).
(b.) = vervlakken; vlak,
bertla'rijett,
plat maken; onbeduidend, laag-bij-den-grond
alledaagsch,
burgerlijk wormaken; ffdi
den; uitgewischt worden, wegslijten.
berftectrtelt, fcbin. (b.) = ineen-, samenvlechten, vervlechten; einen in einen ,atibet
iem. in een zaak wikkelen. Zerficrirtung,
—, —en = samenvlechting; verwikkeling.
berftienen, ft. (f.) = vervliegen: verdampen;
verstrijken, snel voorbijgaan.
berfitieigit, ft. (f.) = verloopen, verstrijken,
voorbijgaan; vervloeien (inlet bijv. op vloeipapier); bie Oren6en = vervagen, worden
vaag, onduidelijk; [wegvloeien].

bergebet0.

berffigt' = verduiveld, vervloekt.
berfforfen = verloopen, verstreken.
ictiv. (b.) = vervlotten, met een
vlot vervoeren; doen vervloeien, in elkaar
doen vloeien.
berfluActt, fcbtv. (b.) = vervloeken, verwenschen. bertfur4V = vervloekt, verduiveld.
berftiirirticien, fcbtv. (b.) = vervluchtigen.
Zerffu'itung, to. —, —en = vervloeking.
Zerfottr, m. —(e) = loop, verloop, samenhang: [vervolg]. berfornen, fcbtv. (b.) = (den
vijand, 't wild, zijn weg) vervolgen; (een
weg) volgen; (de gebeurtenissen) volgen,
nagaan; (einen 8tvecr) in 't oog houden, najagen, trachten te bereiken; (zijn recht)
zoeken; (een gedachte) uitwerken; zie ook:
ver—
ftectbriefficb. Zerfager, m.
—, —en = vervolvolger. Zerforgung,
= vervolging. Zerfoli gung4tuatinfittn,
gingswaanzin.
vervrachten.
berfradytett, fcbin. (b.)
berfro i rm= huiverig, kouwelijk; zie Sttneiber.
berfriibt = te vroeg, voorbarig.
berfiitfbar = beschikbaar, ter beschikking.
berfiegen, fcbtv. (ti.) = bepalen, vaststellen,
beschikken; (fiber einen oci: etiv.) beschikken,
de beschikking hebben; ficb tvobin b. = zich
wenden tot, gaan naar, zich vervoegen tot.
= beschikking, maatregel,
Zerfienung,
fteben, ftetten = ter
besluit, bepaling; our
beschikking stellen, staan.
berfiibr'ilar = verleidbaar, te verleiden.
tverfiWrett, fcbtv. (b.) = verleiden; [transporteeren; einen farm, ein Oefcbrei b. = spektakel maken, hevig schreeuwenj. Zerfiiirz
rer, = verleider. berfiiIrrerifit verleidelijk. Zerffityrung, Iv. = verleiding,
= ververlokking. ZertitO'ruttgaunft,
leidingskunst.
verfomfaaien, verberfuntifeicit, fcbtv. (b.)
knoeien.
berfiinflaiten, fcbtv. (b.) = vervijfvoudigen.
Derfiitlent, febtv. (b.) = vervoederen: opmaken met voederen, doodvoederen.
berga'ben, fcbm. (b.) = wegschenken.
bernaffen fick fcbtv. (b.) = zich vergapen;
= zich aan iem. vergapen, op
ficb in einen
iem. verlieven.
bergallett, fdjtu. (t.) = vergallen, verbitteren.
bergalopinei rett f tttj = zich vergaloppeeren,
zich vergissen, overijld handelen.
beraan'nen = verleden, verloopen. Zertunt':
— = verleden. bergiinglid)
nett4eit,
vergankelijk, tijdelijk, onbestendig, voorbij= vergankegaand.
lijkheid enz.
bergtuften, fcbtv. (b.) = (fiibb.) in 'topenbaar
verkoopen.
bergati tent, febiv. (b.) = tralien, met traliewerk voorzien ; (soldaten) bijelkaar trommelen.
Zerflati terung, iv. —. = traliewerk;
oproeping (door trommelslag).
bergaulettt, fcbtv. (b.) = (ziju tijd) met grappenmakerijen doorbrengen.
berge'bett, ft. (1).)= vergeven ; (Steffen, anger,
bie attb feiner Zocbter) weggeven, schenken;
(einem) vergiffenis schenken; (bie narten) verkeerd geven; [vergiftigen]; (rein Necbt) afstaan; er bergiebt feiner Cfjre nicfM = hij laat
zijn eer niet te kort doen; er bergiebt ficb
bamit nicbt?,=hij doet daarmee niets te kort
aan zijn waardigheid.
[bergeben, zie bergebficb.] bergebei0
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tevergeefs, nutteloos; [noodeloos, ongegrond].
Zergeber, in. = vergever; begever (van een
ambt e. d.). bergeb'lls# = vergeefs(ch),
nutteloos, ijdel, vruchteloos. Ram/els/mg,
—, —en = begeving, vergeving (van een
ambt e. d.); vergeving, pardon; urn Z.! =
vergeef me! pardon!
bergesgettivartigen, fcbiv. (b.) = voorstellen,
voor den geest roepen.
bergelmt, (f.) = vergaan, voorbijgaan,
verloopen (van dagen, jaren enz.); krattrbeiten
b. = verloopen, verdwijnen;jdren unb eet)en
od. bie einne b. einem = hooren en zien vergaan iem.; (box 9Ingft, Gram, Lingebufb) vergaan, sterven, omkomen; bad 2£adjen tvirb ibm
fcbon b. = 't lachen, de lust om te lachen
zal hem wel vergaan; bad mud tcb mix b.
to ffee = dat moet ik opgeven; bc0 ivirb er
b.. faffen = dat zal hij wel niet weer in 't hoofd
krijgen; fist b. (gegen einen, an einem) =
verkeerd handelen, misdoen', een misslag begaan, zichvergrijpen. Zergelien, f. =
vergaan, verloopen, verdwijning; misslag,
misdrijf, overtreding, vergrijp. gkrgesbuttg,
h,. —, —en = misslag, misdrijf, overtreding.
bergeiltert = tot (een) geest gemaakt.
bergeis ftigen, fcbtv. (b.) = spiritualizeeren;
v.ergeestelijken. Zergeisftigung, —, —en=
spiritualizatie; vergeestelijking.
berget sten, ft. (b.) = vergelden, loonen voor;
Ofeicbe& mit Ofeicbem b. = met gelijke munt
betalen. alergetitnng, Iv. = vergelding,
wedervergelding. ZergertuntOgefeth =wet van de wedervergelding. ZergatunO:
tag, m. = dag der vergelding.
bergefrbar = vergeetbaar, gemakkelijk te
vergeten. bergerfen, ft. (f).) (bu bergitt, er
bergitt; bergaf3; bergate; bergif3! bergeffett) =
vergeten; biefen Zienft, biefen etreic4 inerbe
icb ibm nie b. =-- dezen dienst, deze streek
= zich
van hem zal ik nooit vergeten;
vergeten. Zergerfen, f. = vergeten,
vergetelheid, vergeetachtigheid. bernerfen =
erg vergeetachtig. Zergerfettlyit, iv. — =
vergetelheid, vergeetachtigheid. bergefrlitt =
vergeetachtig, verstrooid. ZergefritrVett,
= vergeetachtigheid, verstrooidheid.
Iv.
bergeusbett, fcbto. (b.) = verkwisten, verdoen,
verspillen, er door brengen. Zergensber, m.
=verkwister, verspiller, doorbrenger.
bergetualligen, W-u. = (einen, ba,4 Necbt)
geweld aandoen, verdrukken. 43ergetualsti:
—, —en = ver-, onderdrukkin
gang,
bergOvirgern fief) einer Sacbe, iiber eine ea e =
zich van of omtrent iets vergewissen, verzekeren.
bergielten, ft. (b.) = (tranen) storten, (tranen,
bloed) vergieten; [uitstorten, verspillen].
bergiften, fcbtu. (4.) = (menschen, dieren,
de lucht, 't water iems. leven enz.) vergiftigen; (menschen, dieren) vergeven. der= vergiftiging.
irtung,
ergit', zie Zirgif.
bergtis ben, fcbiro. (f.) = geel worden.
*ergifrnteittniebt, f. — u. —(eA —e = vergeet-me-niet(je).
bergits tern, fitiv. (b.) = tralien, van tralies
voorzien, (met een hek) afsluiten.
bergfeicbe.
berg'.
bergtsWbar = verglaasbaar. berg's/'fen,
fcbtv. (b.) = vergiazen; van (glas)ruiten voorzien ; tot glas maken; (f.) tot glas worden ; ber=
gfafte Wugen = glazige (d. wezenlooze) oogen.

3
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Zergfeldy, m. —(e)i;, —e = vergelijking;
vergelijk, schikking, overeenkomst; itn Z.
Writ od. au = in vergelijking met; jeber
t)inft = elke vergelijking hinkt, gaat mank;
einen 1c4fieten = een schikking maken,
een overeenkomst sluiten; bie Cache rommt
sum Z. = komt tot een schikking, zal geschikt worden; emit giitticber Z. = een minnelijke schikking; beffer ein magerer Z. af.P.,
ein fetter 43roaef3 = beter enz. (woordelijk).
bergleisVbar vergelijkbaar, te vergelijken;
eine eate ift einer anbern b. = is met een
andere te vergelijken. bergtelAnt, ft. (b.) =
(twistenden) tot overeenstemming brengen.
fist b. = 't eens worden; tot overeenstemming komen; een schikking maken; 't schikken; etrettigfeiten b. = verschillen uit den
weg ruimen, vereffenen ; [gelijk, effen maken ;
in overeenstemming met elkaar brengen];
OW. od. einen b. mit = iets of iem. vergelijken met; einen einem anbern b. = iem. met
iem. anders gelijkstellen; fief) einem b. = zich
met iem. gelijkstellen. bergierOettb = vergelijkend. bergleirOs ticb, zie bergfeicbbar.
bergfeieWlueife = vergelijkenderwijze, bij
vergelijking; bijwijze van schikking. der:
—, —en = vergelijking.
Ateis eintng,
41;ergletAnnOlinrab m.; :puntt, m.; :ftufe,
tro. = grand of trap van vergelijking; punt
v. verg.; trap v. verg.
vergelijkenderwijs.
bergteiltungftelfe
berglintInen, ft. (b.) = verglimmen, uitdooven.
bergIU'Oen, fcbtn. (b.) = uitgloeien, uitdooven.
bergniillett, fcbtv. (b.) = vergenoegen, vermaken, [tevredenstellen, be vredigen, voldoen].
iht b. = zich vergenoegen, zich vermaken.
Zergnits gett = genoegen, vermaak,
plezier; tticW macbt ibm Z. = niets doet
hem genoegen, plezier; icb finbe, babe rein
Z. baron, bad au tnieberbofen = ik vind, heb
er geen genoegen in...; num. = voor plezier; ntit = met genoegen, met plezier.
berglaiglicl) = genoeglijk, prettig, aangenaani, vroolijk. bergniigt' = vergenoegd,
voldaan, blij(de); prettig, vroolijk, vermakelijk, genoeglijk. Zeraniegungen, (naast
't enkelv. Zergniigen) = genoegens, vermaken, vermakelijkheden, genietingen. berguii:
- 1)ather = voor plezier.
_gung 6
ZergniegungCtofai, f., :art, m.= uitspanningsillokaal; - plaats.
ZergniegunOrelfe, to. = plezierreis. Zer:
gniegungOucbt, in. = zucht tot vermaak.
= vergulden. Zergoti:
bergorben, Pt11).
— = vergulder. g3ergolsbung,
ber, nt.
in. —, —en = 't vergulden; verguldsel.
vergunnen, toestaan.
berniinnen, fcbtv.
bernOtiterit, fcbtu. (b.) = vergoden, als een
= vergod vereeren. Zerg6ts terung,
goding.
bergras tien, ft. (b.) = (een schat e. d.) begraven; er bergriibt fitt in die Ziiieber = hij
begraaft, verdiept zich in de boeken; er
mddjte fie in ben bier eanben ibre?, Sintmer d
b. = hij zou haar wel willen opsluiten.
[be/was/nen, fcbto. (b.) = in verdriet ondergaan]. = verbitterd, door feed
verteerd.
bergra sfen, fcbtb. (f.) = met gras begroeien.
bergrefen, ft. (b.) = [(een boek) beduimelen,
verbruiken, verslijten]; fist = verkeerd
grijpen; zich (met grijpen) vergissen; zich
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vergrijpen; fide an einem, an ftembein Out
=--- zich aan iem., aan 't goed van een
ander vergrijpen. berg yir fen uitverkocht;
[beduimeld].
bernrirbern, fchin. (h.) = vergroven, grover
maken.
bernrii'fiern ichin. (h.) = vergrooten; overdrijven, uitbreiden; verergeren.
vergrooten, grooter worden. Zergrii'fierunti,
—, —en = vergrooting. ZerirriVigrun0=
0(0, f. = vergrootglas. 93ergriiifieruit0=
= vergrootende lens.
tinfe,
bernril'Oein, fchtu. (h.) = (den tijd) verdroomen,
bergiiVbett, zie bergotben. [verpeinzen.
Zernittlft, in.: mit Z. = met uw verlof, sta
mij toe. Zeraftni ftigung, tn. --, --en =
gunst, genade, voorrecht, begunstiging.
bergieten, fchtn. (b.) = vergoeden (uitgaven,
voorschot, moeite e. d.). Zerniilustg, O.
--en = vergoeding.
—e = gevelde boomen,
Zerlynt,
't vellen van boomen, te vellen boomen.
Zertiaft', m. —(e) : in Z. nebmen = in hechtenis nemen; overigens = Zerbaftung. ber:
*Olen, fchin. (tj.) gevangen nemen, arresteeren, vastzetten. toer4aftet : einem b. rein =
verplichting hebben jegens iem , jegens iem.
gebonden zijn. ZertulfWbefebt, nt. = bevel
tot gevangenneming. Zertjartung,
—,
—en = gevangenneming, arrestatie.
berticegetn, fdpu. (b.) = verhagelen, door
hagel vernielen.
berbarfen, fcbtn. (f.) = wegsterven, verloren
gaan.
betbartett, ft. = ('t lachen, de tranen)
weerhouden, tegenhouden, inhouden, bedwingen; (den adem) inhouden; (hartstochten) in
bedwang houden; (einem bie llafjrtjeit) verzwijgen; [toe-, dichthouden]; = zich
gedragen, zich houden; zich verhouden; fide
rubig b. = zich rustig, stil houden; fide iciaffin
b. = passief, lijdelijk blijven; bie Sacbe bet,
Ott fit fo od. bainit berhiitt ed fide fo = met
de zaak is 't zoo gesteld, staat 't zoo; a bet=
batt fide au l inie 4 au 5 = a verhoudt zich
tot of a staat tot enz. Zertyttlen, f.
= inhouden, tegenhouden; gedrag, gedragslijn. f. niffe?,, =
verhouding, proportie, evenredigheid; verstandhouding, betrekking, verhouding; [beminde]; (V.) omstandigheden; bie attgaben
fteben in fauns Z. au ben t innabtnett = de
uitgaven staan in geen verhouding tot, zijn
niet evenredig met de ontvangsten; im Z.
au = in verhouding tot, in evenredigheid met;
ein gefpannte Z. = een gespannen verhouding; ici) ftehe in fastens Z. an item = in geen
betrekking, verstandhouding met hem; er hat
ein Z. = hij heeft een liaison; er tebt in biirf,
tigen Zerhattniffen = in behoeftige omstandigheden. Zerbalt'nWanteit, at. =evenredig
aandeel. Zert)iittItidanyiner, nt.= betrekkingswijzer. berliiitt'uWittiitga = evenredig,
betrekkelijk, naar verhouding.
Wort, f. = voorzetsel. ZerbiittltW3afit, to. =
verhoudingsgetal. [Zerballuttn, zie Ter,
tjatten.] ZerballuntObefebt, us. = order,
instructie; consigne. ZerbatitungOntafOre=
instructie, gedragslijn.
net, to.
berimnibeist, fchin. (b.) = onderhandelen (over),
bespreken, beraadslagen (over); verhandelen.
Zerlytublititg, tn. = onderhandeling, beraadslaging.

berbegett.

bertiiitt'gett, fcbin. (tj.) = verhangen, anders
= bedekken, gordijn
hangen; (NO genfter)
hangen voor; Gott berbiingte = beschikte
het; eine Strafe ither einen = iem. een straf,
boete opleggen, een straf over iem. uitspreken; bie UnterjudjungOaft fiber einen b. =iem. tot voorarrest veroordeelen; ben Zeta=
gerun03uftanb iiher einen art b. = een plaats
in staat van beleg verklaren; mit bexhiing,
tent Bilget = met lossen teugel.
f. niffe = lot, noodlot. ZeriAtufnWatautie,
tn. = geloof aan een noodlot, fatalisme. tier=
= noodlottig, rampzalig, onheilvol.
(b.) =:(hei [einen augage,
ber4arfren,
bij zijn mededeeling) volbarden, blijven; idj
berbarre mit ...
,ochtnohtgehoren gehor,
fattier Metter = ik verblijf enz.
een korst krijgen,
tierliar'frijen, [di-n. (f.)
droog worden (van een wonde).
fchin. (b.) verharden, hard maken; (f.) = verharden, hard worden. Zertide:
tuna, iv. —, —en= verharding, verstopping.
berinn'Aen, fcbtu. (b.) = met hars bestrijken,
met hars bedekken; (f.) in bars veranderen.
zich verwarren.
berOceipein fid)
bertycjO' = gehaat; fich machen = zich gehaat maken; bab ift mit b. = dat haat ik,
daar heb ik een hekel aan ; ber berbaf3te nett =
die nare, ellendige kerel.
beriiiit'fAetn, fchin. (1,.) = vertroetelen, bederven, verwennen.
—e = gevelde boomen,
Zerbaui, nt.
te vellen boomen, hakhout.
botanAett, ftiu. (b.) uitademen, (bet Leven,
den laatsten adem) uitblazen; vervliegen, te
niet gaan, in 't niet verdwijnen; [uitkomen,
bekend worden].
ber4an'ett, ft. = versperren (met gevelde
boomen); (einen) afranselen, bont en blauw
slaan; fiifj b. = verkeerd slaan, zich vergissen.
berbe'ben Oft ft. (b.) = zich verbeuren, zich
vertillen, ontwrichten.
berijelYberit, fcbSu. (b.) = in de war maken.
bertne'ren, fct Yu. (b.) = verwoesten, vernielen.
Zerbee'rung, tn. —, —en = verwoesting,
vernieling.
berljerteu, fchtn. (b.) = (een boek) verkeerd
innaaien.
berbefrien, fcbtn. (b.) = verhelen, verbergen,
ontveinzen.
tierigiutlirten, fcbin. (b.) = verbergen, stilhouden, verzwijgen, geheim houden, verhelen.
Zerbeintlictunn, —, —en = verbergen,
verzwijging, verheling.
tierbeeraten, fcW. (b.) = (an einen) ten huwelijk geven, uithuwe(lijke)n; fist) mit einem b. =
met iem. trouwen, huwen. Zerberattma,
-, —en = huwelijksplechtigheid, 't trouwen.
lierbeifften, ft. (1.) = toezeggen, (plechtig)
belooven. ZerOci'flung, iv. —, —en = toezegging, belofte.
= iem. aan
tiertjetifeit, ft. (U einem au
iets helpen, zorgen dat iem. iets krijgt; einem
feinent glechte
= iem. zijn recht verschaffen.
verduiveld, drommels(ch).
berinnlext
tiertyrri tiMen, fchiv. (h.) = verheerlijken,
vieren, roemen.
berlier3en, fcbim (h.) = ophitsen, aanhitsen;
[opjagen].
berbeu'ern, fcbin. (tj.) = (scheepst.) verhuren.
beriy'ren, fchtn. (h.) = beheksen, betooveren.
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berbirtfuteitt, fcbtn. (b.) = ophemelen, vergoden; [hemelsch maken].
berbin'bent, fcbln. (b.) verhinderen, beletten, einen an einen Sacbe b. = iem. jets beletten, verhinderen. [berbitt'bertitt = hinderlijk Zertylit'berung, tn. = verhindering.
Zerboffett, T.: tniber Z. = ongedacht, tegen
verwachting.
berblityttett, fcbtn. (tj.) = bespotten, beschimpen, hoonen. Zerbitirmattn, tn. --, —en =
bespotting, beschirnping, hoon.
—e = verhoor; ein
be=
f.
ftebett = een verhoor ondergaan; ein mit
einem anftetten, einen ink Z. netjmen = iem.
in (I t) verhoor nemen. berbiiirett, Tcipt).(b.)=verkoopen, ondervragen; (een leerling) overhooren; [niet hooren, niet letten op = ither=
= verkeerd hooren.
biirett]; WO
berintibeitt, feOtu. (b.) = verknoeien, vermorsen.
berbiitlett, fcbtn. (tj.) = verhullen, omhullen,
verbergen; = zich verhullen, enz.
Zerblit'tutta, tn. —, —en = verhulling, omhulling, hulsel, omhulsel.
bertmn'bertfarben,
berimit'bertfiittigen,
ftttn.
= verhonderdvoudigen.
= verhongeren.
berbutt'gern, fcbtn.
verknoeien, verhasberbutt'iett, fcbtn. (tj.)
pelen, bederven.
berbitlen, fcW-1). (tj.) = verhoeden, verhinderen, voorkomen. Zerbii ituttOutittet, f. =
voorbeboedmiddel.
verwelkt, verdroogd, verberbitt'3eit
schrompeld.
93crifiratiott', tv. —, —en = verificatie: waarmerking.berifi3ierett, fcbtn. (b.) verifieeren:
waarmerken.
fcbtn. (tj.) = intrest
berintereffierett
opbrengen.
berir'rett, fcbtv. (f.); firb b. (b.) = verdwalen, verkeerd loopen. Zerferinte, tn. —,
—en = dwaling, afdwaling.
berfa'nett, fcbtv. (b.) = verjagen, wegjagen,
verdrijven; met- jagen doorbrengen.
bertabebar = verjaarbaar, aan verjaring
onderhevig. beriiiirrett, fcbtu. (f.)=- verjagen,
verouderen. beriiibrt' = verjaard; verouderd.
verjaring.
Zeriiityrung, tn. —, —en
beritt'betit, fcbto. (b.) = verjubelen, in pleizier doorbrengen of verkwisten, verboemelen.
berittibett, fcbtn. (f.) = juod worden.
beriiitt'fiett, fcbtn. (b.) verjongen; (van een
zuil) dunner worden; (een teekening) op
kleinere schaal nateekenen; in beriiingtem
VRaf3ftabe = op verkleinde schaal.
Bung rose, nt. = verjongingsproces.
= verkwisten, er door
beriusgen, fdjtn.
brengen, verboemelen.
berfatt'bar = verkalkbaar. berfarfen, fdpu.
(f.) = verkalken.
berfamtti = miskend.
berfairbett, fcbtn. (b.) = verkappen, vermommen; berfappter CffiAier = verkapt officier.
Zerfattr, = verkoop, debiet. berfaulett,
fcbtn. (b.) = verkoopen, slijten; tvir flub bet,
raten nub berfauft = verkocht en verraden;
= zich verkoopen; biefe Bare berfauft
fidj
wordt goed verkocht. Zertattifer,
lid) gut
— = verkooper, slijter. beriattritrb =
nt.
te koop; verkoopbaar; goed van de hand
gaand; mit ift ettu. = ik heb jets veil, te
koop. ZerfauWbebittouttri, =voorwaarde
van verkoop, ZertauWburb, f. = ver-
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koopboek, kladboek. Zerfaufd i bttbe, to.
kraam.

= verkooP11ZertattWiltotal,
lokaal; -prijs.
%edam in. —(e),4 = verkeer: beweging,
omgang, betrekking; briefticber = briefwisseling. berfetyrett, fcbtn. (b.) = verkeeren,
omgang hebben, omgaan; [verkeeren = veranderen, verdraaien]; biet in einem taufe
b. = veel in eon huis komen, verkeeren; mit
einem b. = met iem. verkeeren, omgaan;
= veranderen.
Zerfebt.WIlittittet, f.; :ftijruttg, in. = middel
van verkeer; storing van 't v.
= gebruik.
Zerfebrt4'fitte,
= verkeersweg.
ftrafjc,
berfeba = verkeerd; er fdugt att6 b. an =
hij pakt alles verkeerd aan; er bat feine
Ttiite aufgefett = hij is met 't verkeerde
been uit zijn bed gestapt, hij is slecht gemutst. Zerfebrt'beit, tn. —, —en = verkeerdheid. ZedetyrtIng, tn. —, —en = olnkeering, omverwerping.
berferten, fcbtn. (b.) = vastzetten met een
wig of pin; verkoopen, verpassen; afrossen.
berfett'tten, unr. (tj.) miskennen; 6 Int
ficb nicbt b. = 't is niet te miskennen, te
ontkennen; Cie b. mid) = U hebt den ver= miskeerde voor. Zeriettltung, tn.
kenning: vergissing.
bedetletn, fcbib. (b.) = met een kettinkje
vastmaken. bertatert, fcbtn. (b.) -,---verbinden,
aaneenschakelen. Zerfetluttg, tn. —, —en =
verbinding, aaneenschakeling; reeks, keten.
= verketteraar.
Zerfer3erer, m.
verketteren. 93er:
beriet'aern, fcbtn. (b.)
verkettermg.
fe3eruttg, tn. —, —en
berfirrblirbett, fcbtn. (b.) = verkerkelijken,
onder ('t gezag van) de kerk brengen.
berittlett, fcbtn. (b.) = aaneenlijmen, aan
elkaar plakken of lijmen.
bedicenett, fd)tb. (f).) = aanklagen (bij 't gerecht). Zertlit'ocr, tn. = eischer, klager.
Zerlict'nung, tn. —, —en = aanklacht, klacht.
bertfattmtr = verkleumd.
beritii'rett, fcbtu. (b.) = verheerlijken : (Z5'efu?,
tnurbe berftiirt); met bovenaardschen glans
omgeven, omstralen; feitt Oeficbt berfttirte
helderde op, kreeg een glans van geficb
—,
luk, van gelukzaligheid. Zertiiiiritttg,
—en = verheerlijking.
berriat'frben, ittm. (b.) = kwaadspreken van,
belasteren, over de tong laten gaan; verklappen.
bernaujetn, berrIctufutte'ren, fcbtn. (f.) =
met clausules omschrijven, vaststellen.
(b.) = dichtplakken; (papier
beritebett,
e. d.) verplakken.
berfterrfett, fcbtv. (b.) = bevlekken, bemorsen,
vermorsen.
bertteilmt, fcbtu. (b.) = verkleeden, vermommen; betimmeren, beschieten; (met planken,
koperen platen enz.) bekleeden; einen Sobacbt
b. = een mijnput beschoeien; (eine Ziir) omlijsten; ein Scbiff ininenbig = beplanken,
wegeren. ZertteilnIttg, tn. = verkleeding,
vermomming, betimmering, bekleeding, beschoeiing.
bediciltent, fcbtn. (fl.) = verkleinen, verminderen; (een breuk) vereenvoudigen; in
berfteinertem Vaf3ftabe-= op verkleinde schaal.
ZerftehtertIttg, —, —en = verkleining;
vereenvoudiging (van een breuk). %edict':
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nerung4g1(0, 1. = verkleinglas. Zerftel'::
nerun0fuffig, 1. = v erkleiningsachtervoegsel. Zertletnerung4tvort, = verkleinwoord.
berffeFftern, fc0). (b.) = met stijfsel dichtplakken.
berfiln'gen, ft. (1.) = wegsterven, zich verliezen.
berflontinten = verkleumd, verstijfd.
berfloplen, fcbiv.(b.)= verkoopen; afranselen.
berrnailen, fcbiti. (b.) = (kruid) verschieten;
er bat 6c in fie berfnallt = hij is op haar
verliefd, verkikkerd.
[berina'Ken, zie beritaucben].
berfneilen, ft. (b.) = verbijten, verkroppen;
(stud.) er mu f3 fill bay == hij moet zich dat
ontzeggen; ein bertniffener 9,Nunb = een vertrokken, samengeknepen mond.
berfnerben, fdpu.
= in de herberg opmaken, zoek maken.
berfnititern, fcbli:). (b.) = verkreuken, verkreukelen.
icb to. (u.) = verbeenen, verharden; afstompen; berrnbcberter tent dl =
droog. afgestompt mensch.
bertnoripetn firt, fc4In. (b.)
kraakbeen
worden.
bertno rten, fcbin. (u.) = in knoopen leggen,
knoopen ; fitt = in de knoop, in de war gaan.
berfniip ifen, (t.) = verbonden; vastknoopen: berrnii* fein mit = verbonden zijn
met, gepaard gaan met.
berfnurff, = kwaad, nijdig.
berfoIten, fc0tv. (b.) = verkoken, met koken
verdoen; (f.) = verkoken; fein Born ift bet:
for* = is bedaard.
berfoirten, fci)tb. (1.) = verkolen.
berfolen, Wu. (b.) = tot kooks maken; (f.) =-(tot) kooks worden.
bertonti men, ft. (1.) te gronde gaan, omkomen, verstompen, verdierlijken; ein ner,
fommener 9J/el-OA) = een verkoopen mensch,
sujet. ,Zerrontsittent)eit,
— = verdorvenlieid, zedelijke verstomping. 3erfolnuent4,
f.
—fe = overeenkomst, contract.
beriabVeln, fcbh:). (b.) = (honden, paarden)
samenkoppelen, in een koppel vastbinden;
(stukken grond) vereenigen, koppelen.
= kurken.
berforlen, fcbtu.
berforVien, feWv. (b.) = bederven; 14 ben
attf3 b. = zijn voet verstuiken.
berfar ipern, fcbib. (b.) = belichamen, verpersoonlijken. Zertiir'berung,
—, —en =
belichaming, verpersoonlijking.
berrojen, fcbiu. (ti.) = met minnekoozen doorbrengen.
= bankroet gaan.
bertra'clicn,
berfraluen, jAtu. (b.) = verlengen, ergens
anders leggen, wegmaken.
[berfratifdien, fdjm. (b.) = verklikken, uitbabbelen, uitbrengend
beriviriten fief), ft. (b.) = wegkruipen, zich
verstoppen, zich verbeenen.
beririNnein, fitha. (lj.) = verkruimelen, verbrokkelen, bij kleine beetjes opmaken;
= verloren gaan (in de menigte).
berivii0oeft = verminkt, klein en scheefgegroeid. Zerfriip'betuug,
—, —en =
verminking, vergroeiing.
bertiint'ntern, fd)iro. (b.) = (areube) bederven;
(jein?. Wecbte) aantasten, inbreuk maken op,
verkorten; (einem bie Belt) in beslag nemen;
= verkwijnen, wegkwijnen.
bertiin'ben, bertiinibigen, fcbtb. (b.) = ver-

bertatten.

kondigen, bekendmaken; aankondigen, voorspellen. Zerfiins ber, Zerffin'biger, m.
— = verkondiger. Zertiin'bigung, Zerffin':
—, —en = verkondiging, bekendbung,
making; Maria
= Maria-Boodschap.
[berfunbla)aften, fcbin. (b.) = verkennen,
onderzoeken, trachten te weten komen, uitvorschen; bekendmaken, berichten.]
verkwanselen,
[berfun'geln, fcbib. (lj.)
stilletjes verkoopen.]
berfan'fteln, fcbru. (b.) = verknutselen, bederven (door 't te mooi te willen maken).
berfabIern, fcbib. (b.) = verkoperen.
bertubipetn, fdpro. (b.) = koppelen.
bertiir'aett, fd)tn. (b.) = verkorten, korter
maken; (bie Beit) korten; (loon, iems. aanspraken) bekorten, verkorten.
berfa'dyn, fcbiv. (b.) = uitlachen.
berta'ben, ft. (1).) = verladen, laden; verkeerd
laden. Zeritt'ber, nt.
— = verlader,
expediteur. aleria'bungnoften,
kosten
van verlading of expeditiekosten.
= ladingsbrief, vrachtbrief,
bung4fifyin,
cognossement.
Zertag', —(e* tape = boekdrukkerij en
boekhandel, uitgaaf; fonds (van een uitgever);
in Q3'. nef)inen = (een boek) uitgeven: Z. bon
J. B. Wolters = uitgave van J. B. W. Zer:
= fondsboek. Zertag4iburt:
lag4'burfi,
*tube!, nt. = uitgeverszaak. Zortag41ibuct):
nt. boekhandelaar-uitgever, uitgever-debitant. Zertag4 i geic4Cift, f. = uitgeverszaak. Zertagtquiten, V. = kosten
van uitgaaf.
berian'gen, (b.) = verlangen, begeeren,
wenschen, vorderen, eischen; icb bertange
(auelt: mid) bertangt) nacb [od. alit] = ik verlang naar; rna?, Sic bon mil = wat verlangt, begeert, wenscht u van mij ; er beriangt
fein Oetb, bad Unternebmen bertangt nut =
vordert, eischt, vergt; 6 Toff mid) b., tin y er
fagen tvirb = ik ben benieuwd of 't zal me
benieuwen, wat hij zeggen zal. Zertan'gen,
= verlangen. bertanigen4tuert = begeerenswaard(ig).
berldn'gern, WI). (b.) = verlengen. der:
licin'gerung, iv. —, —en = verlenging. der:
tan'gerung4itiici, f. = verlengstuk.
verlangzamen,
bertanglainen, fc0). (lj.)
vertragen.
bertanglermafgen = volgens verlangen.
tiertabliern, fdpv. (b.) = langzaamaan
verkwisten, versnoepen.
bertariben, fd)b). (b.) = maskeeren, vermommen; fill) b. = zich vermommen, (van insekten) zich verpoppen.
.. faffe = zekerheid, vertrouwen;
Zertair,
barauf ift rein = daar kan men niet op
vertrouwen; [afspraak]. beriarfen, ft. (t).) =
verlaten, in den steek laten; [nalaten, opdragen, overlaten] ; bie kriifte b. ibn = begeven hem; fill) auf einen b. = zich op iem.
verlaten, op iem. vertrouwen, rekenen, staatmaken, afgaan. bertaffen verlaten. der:
laffeltheit, to. — = verlatenheid, eenzaamheid, hulpeloosheid. Zertaffenfitaft, tn. - =
nalatenschap. bertailig, berth-041j = betrouwbaar, waarop men staat maken kan.
zie Zertaffenbeit.
Zertaffung,
bcriii'ftern, fd)iv. (b.) = lasteren, belasteren,
kwaadspreken van.
berfarten, fcbiu. (f;.) = van latten voorzien,
met latten betirnmeren.
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Zertaub', tn.: mit Z. = met uw verlof.
43ertaur, nt. —(e)d = verloop, loop; ber Z.
einer Stranftwit = 't verloop, beloop, de loop
van een ziekte; nacb Z. bon brei Hagen = na
verloop van 3 dagen : bet: nattirtiobe Z. bet
de natuurlijke loop der dingen;
Zinge
bet gang Z. diner eacte = 't geheele verloop, de toedracht... bertaujen, ft. (1.) =
(van water) verloopen, verdwijnen, wegloopen ;
(van den tijd) verloopen, voorbijgaan; (van
een ziekte enz.) verloopen, een loop nemen;
afloopen; (b.) = verloopen, met loopen doorbrengen; [einem ben Veg b. = versperren]:
fidj b. = verkeerd loopen, verdwalen, afdwalen; (van een biljardbal) verloopen; bie
Menge bat fidj = heeft zich verspreid, verstrooid, is uiteengegaan; bie Uaffer b. ficb =
loopen of stroomen weg; ein berfaufener
FOletticb = verloopen menseh, sujet; bertaufener
,ttunb = weggeloopen hond, baanhond.
bertaut'baren, fcbtv. (b.) = bekend maken,
publiek maken; (f.) = be-Hat/'ten, fcbtu.(f.) =
verluiden; bertautet = men zegt, men wit
weten; nicbtd b. taffen = niets laten verluiden,
niets vertellen.
berte'ben, Wu. (b.) = beleven, doorbrengen.
bertebt = afgeleefd; [overleden, uitgestorven].
bertedy3en, fcbtu. (f.) = versmachten, van
dorst vergaan.
I. bertei nett, fcbtu. (b.) = verplaatsen, verleggen; (einen .i. eittag, eine etung auf einen
anbern tag) uitstellen, verschuiven; (iets)
ergens neerleggen (zoodat men 't niet meer
kan vinden), verleggen; uitgeven (en in den
handel brengen); [voorschieten]; einetn ben
deg b. iem. den weg versperren, afsnijden;
= zich op iets toeleggen.
WI) auf ettv.
II. bertegen= verlegen, bleu; oud, bedorven
(waren); oud, vergeten (woorden, hand=
schriften); er ift nie um eine %nttuort
verlegen. Zerte'nett4eit, —, —en = verlegenheid, bleuheid, verwarring; einen in Z.
fetien = in verlegenheid brengen, verlegen
maken.
Zerte'ger, nt. —d, — = uitgever(-debitant).
Zertenung, to. — = verlegging, verplaatsing.
bertei'bett, fcbtv. (1).); einem ettu. b. = iem.
('t genot van) iets bederven, vergallen; er
bat mir bie jreube baron berteibet = hij heeft
me 't plezier daarin bedorven, tegen gemaakt.
berteii tien, it. (b.) = (boeken, kleeren,
paarden) verhuren, uithuren; verleenen,
schenken. Zertei'ber, at. —t, = verhuurder; verleener, schenker. Zertetibuttn,
to. —, —en = verhuring; verleening, schenking.
berteilett, fcbtu. (b.) = verleiden, misleiden.
= verleiding, misleiding.
Zertellung,
bertettigeben, fcbtu. (b.) = schenken (een
koopdronk).
[berienien, fcbtu. (1.) = verkeerd leiden, verkeerd sturen].
berter'nett, fcbtv. (ft.) = verleeren, afleeren,
afwennen.
bertelen, ft. (b.) = (erwten, rozijnen) uitzoeken, lezen, sorteeren; voorlezen, (namen)
aflezen; bat 43rotorott b. = de notulen (voor)lezen; fidj b. = verkeerd lezen; unb bet=
toren = totaal verloren, te gronde gericht.
= 't uitzoeken, 't voorZertejung,
lezen enz. (zie bertefen).
lichtbertetrbar = kwetsbaar; feicbt b.
geraakt. berief3ett, fcbtu. (b.) = kwetsen,
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bezeeren; beleedigen, kwetsen, krenken;
(wet) schenken; (plicht) verzaken; fist) b. =
zich kwetsen, zich bezeeren. bertetffici) =
kwetsbaar. Zertetiming, tv. —, —en = verwonding, kwetsuur; kwetsing, beleediging,
krenking enz.
berteug'nen, fcbtv. (b.) = verloochenen; (handteekening) niet erkennen, verloochenen; (zijn
geloof) verzaken, verloochenen;
zich verloochenen, niet-thuis geven, belet
geven; fidj lett* b. = zich zelf verloochenen.
Zeriettg'itUng, tu. —, —en = verloochening,
verzaking.
bertennfben, fcbtv. (f.) = lasteren, belasteren, kwaadspreken van.
Zerteums ber, —d, — = lasteraar, kwaadspreker. bertettm'berifft) = lasterend, lasterlijk; laster... Zertettuti bung, tu. —, —en =
taster, belastering. ZerleumsbuttOprogt,
m. = lasterproces.
bertiebett fidj, fcbtu. (b.), in einen = op iem.
verlieven, verliefd worden; in einen bertiebt'
fein = op iem. verliefd zijn; fterblicb b. =
razend verliefd; n4rrifcb b. in etiv. fein = gek
of verzot op iets zijn. Zertlebtleit, Yu.—
verliefdheid.
verliederbertiebertittett, fith). (b. u. f.)
lijken.
bertie'gen, ft. (b.) = verliggen (met liggen
doorbrengen); (van waren) oud worden, bederven; idj bertiege mir ben Micten ik lig ...
door.
bertieri bar, = verliesbaar, te verliezen.
berticsrett, ft. (b.) (icf bertiere; bettor; bet=
Ike; bertiere ! berioren) = verliezen; au& ben
V.Iugen b. = uit 't oog verliezen; Wetb, fein
,erz, an einen b. = geld, zijn hart aan iem.
verliezen; an einer dare b. = op een waar
verliezen; = zich verliezen, verdwijnen, verloren gaan; zich verstrooien; fidj
unter, in bet od. bie Menge b. = zich in de
menigte verliezen, (mit %cc.: opzettelijk) in
de menigte verdwijnen; ein Zacb bertiert fidj
its eanbe = verloopt in 't zand; fidj in
Webanten, in tretunte b. = zich.. verdiepen.
— = verliezer.
Zerlie'rer, nt.
ZertleW, f. —e?, —e = (anderaardsche) kerker, (Couperus gebruikt ook:
verlies).
verloven; tilt
berto'ben, fcbtv. (b.)
zich verloven; bie Zertobte = de verloofde,
de bruid; feine Zertobte = zijn meisje, zijn
aanstaande. ZertabIti4, f. —fed, —f e, (deftig voor) Zerlo'bung, tu. —, —en = verloving.
Zerto'bnitnCanAeige, M.; =hate, tv.; =ring,
m. = verlovingsjjadvertentie (of: -bericht,
-annonce); -kaart; -ring.
bertocifett, fcbtv. (b.) = verlokken, verleiden.
bertoclenb = verlokkend, verleidelijk. ter:
locifung, tv. = verlokking enz.
bertob'bern, fcbtu. (b. u. f.) = verwaarloozen,
bederven.
berto igen = (van personen) leugenachtig,
valsch.
bertotynett, fcbtu. (Ij.) : 6 bertobnt fidj (nicbt)
od. bertobnt (fidj) ber fftilbe (nicbt) 't is
de moeite (niet) waard, 't loont de moeite (niet).
berto'rett = verloren; b. geben opgeven;
bertorner t3often sentinelle perdue, verloren
post; zie ook: ,t.opfen.
bertiefrOtt, ft. (f.) (zie: ertiifen)= uitdooven,
uitgaan.
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berfo'ren, fcbtv. (b.) = verloten. Zerfo'fung,
= verloting, trekking, loterij.
berfkilen, fcbtv. (b.) = soldeeren.
berfortern, berfu'bern, fcbtv. (1.) = verliederlijken.
berfuntAni = in lompen gehuld, haveloos.
Zerfuff, at. —(e)4, —e = verlies; Z. erfeiben =
verlies lijden ; bem aeinbe Zerfufte beibringen =
den vijand verliezen toebrengen; einen Z.
tvieber eittbringen = een verlies herstellen.
berfu'ftig: man gebt, tuirb, macbt ficb einer
Sacbe b. = men verliest een zaak, raakt haar
kwijt; man ift einer eacbe b. = heeft ze verloren, is ze kwijt; einen be4 Zbron6 b. ertfii=
ren = van den troon vervallen verklaren.
[berfu'ft-inett, fcbtv. (b.) mit Gen. = berooven
= verlieslijst.
van]. Zerfufflifte,
(bij testament) verberuta'rfiett, fcbtv. (b.)
maken, legateeren; [afsluiten, versperren]
—fe = legaat, testaZertttiiittinW, f.
ment, erfmaking.
bermiibi fett, fcbtv. (b.) (bef. ban Stanbc4erfo=
nen gefagt) = uithuwen, uithuwelijken;
= huwen.
nt. —, —en =
huwelijk.
bermairnen, fcbh). (b.) vermanen, dringend
aanmanen.
bermalebeis en, fcbtv. (b.) = vermaledijen,
vervloeken.
bermanininfatten, bermanininfiliftigen, ftt
(b.) = verveelvoudigen, verscheidenheid in
iets brengen, varieeren.
tiMittufern, fcbtv. (b.) vermetselen (steep en, kalk bij y.); toemetselen, ommuren, versperren, afsluiten.
bermeorbar = vermeerderbaar, te vermeerderen, voor vermeerdering geschikt. ber:
uteirrett, fcbtv. (tj.) = vermeerderen, vergrooten, doers toenemen, vermenigvuldigen;
zich vermeerderen, zich vermenigvuldigen. Zernteb'rung, to. —, —en = vermeerdering, vergrooting, toename, vermenigvuldiging.
bermeibibar = vermijdbaar, vermijdelijk, te
vermijden. bertnel'ben, ft. (b.) = vermijden,
mijden, uit den weg gaan (voor), uitwijken.
bernteiblist = vermijdelijk, vermijdbaar, te
vermijden. Zermetbuttn, —, —en = vermijding, ontwijking.
bermeilten, fcbtv. (b.) = vermen gen, meenen,
denken, 't er voor houden. [bermeintl, beruteints lift = vermeend, gewaand, zoogenaamd.
bernten'gett, fcbtv. (b.) = vermengen, onder
elkaar mengen; [verwarren]; tiff) mit ettv.
= zich met iets bemoeien, rich in iets
mengen. Mermett i gung, iv. = vermenging;
verwarring.
bermenfOtiMen, fcbtv. (b.) = vermenschelijken, onder menschelijke gedaante vertoonen;
tot mensch maken, beschaven.
aanteekening.
Zermea, nt. —(e)t, —e
bermeri fen, fditti. (b.) opmerken, merken;
aanteekenen, opteekenen, noteeren; ettu. abet,
gut b. = slecht, goed opnemen.
bertneffbar = meetbaar, op te meten.
I. beruterfen, ft. (tj.) = meten, opmeten, afzich vermeten; verkeerd meten;
meten: ficb env. au tun = zich vermeten,
verstouten iets te doen; ficb env. b. (en ook:
ficb einer Sadie b.) = zich iets vermeten, zich
iets onderstaan; [verzekeren, zich beroemen op].
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bermerfett = vermetel, stout. Zenner:
fenheit, t-n. — = vermetelheid, stoutheid.
—
opmeter. Zer:
Zermerfer, m.
= meting, opmeting.
uterfung,
zwakjes, ziekelijk, miezerig.
bermiefert
tiermiCi ten, fcbh). (b.) = verhuren; kiimmercben
b. = stuivertje wisselen. Zerntieter, nt. =
verhuurder. Zermielung,
—, —en
verhuring. ZermietuttObureau, f. = verhuurkantoor.
bermin'bern, fcbtv. (b.) = verminderen, minderen, verkleinen, (loon, belasting) verlagen;
fief) U. = verminderen, minder worden. ter:
min'berung, Vv. = vermindering enz.
bermrftten, fcbtv. (tj.) = vermengen, dooreen= zich vermengen; zich kruimengen; '404
vermenging, mensen. ZermilAuno, tv.
ging; mengsel; kruising.
bermirfen, fcbtv. (b.) = vermissen, missen,
ontberen.
bermirteln, fmro. (b.) = tusschen beide komen, als bemiddelaar optreden; beslechten;
tot stand brengen; zorgen voor, bezorgen,
bewerkstelligen.
berntirte0, bermitlefft mit Gen. = door
middel, door, met, met behulp.
Zertnirt(e)fung, Iv. —, —en = bemiddeling,
tusschenkomst, schikking, tot-stand-brenging;
burcb Z. ber loft = door middel van de post.
= bemiddelaar.
Zermitrfer, nt.
bertnici i betn, fcbtu. (b.) = verkoopen (wat los
en vast is); meubelen; afranselen; (in recensies)
afmaken.
bermo'bern, fcbtv. (f.) = vergaan, vermolmen,
in stof vallen. Zermoterung, Iv. = 't
vergaan, vermolming, verval.
berma ige mit Gen. = krachtens, volgens, tengevolge, door.
bertnii'flen, unr. (b.) = vermogen, kunnen,
in staat zijn tot; er bermag nicb0 Her ibn,
bet ibm = hij kan Diets van hem gedaan
krijgen, heeft in 't geheel geen invloed op
hem; einen 3u etiv. = iem. tot iets brengen, bewegen; [kunnen betalen, kunnen op= vermogen:
brengen]. Zermikgen, f.
macht, bezitting, fortuin; bat ftetjt nicbt in
meinem Z. dat is niet in mijn vermogen.
bertnij'genb = vermogend, gegoed, rijk, welgesteld ; [instaat ; krachtig, invloedrijk]. [der:
ntai genfnit, tn. = in-staat-zijn, bekwaamheid.]
Zerntiii nen4beftanb, = staat van vermogen; activa (in een failliet). ZermiVeend:
fteuer, iv. = vermogensbelasting. ZerntiY:-.
getOumftiinbe, :berbiiftniffe, $f. = (vermogens)omstandigheden. ZerntiVgetOber:
Wafter, m. = beheerder van een vermogen.
bermagg litt = vermogend, welgesteld, rijk.
bermor'fiten, ictu. (1.) = verweeken, vermolmen, vergaan.
bermiiefern, fcbtv. (b.) : fein junget leben b. =
versuffen.
bermuurmeln, fcbtro. (tj.) = warm inpakken.
berutunt'uten, fditv. (b.) = vermommen, maskeeren, verkleeden, toetakelen. Zermuut':
munch tv. —, —en = vermomming enz.
bernittlen, fcbtv. (b.) = vermoeden, veronderstellen, gissen; [bat od. beffen bermutete itt
mir nicbt, ba4 War hi) mir nit* bermutenb =
=
dat vermoedde ik niet]. Zermulen, f.
vermoeden, veronderstelling, gissing; tviber,
gegen atte Z. = tegen alle verwachting.
beruturfitt = vermoedelijk, waarschijnlijk.
--, —en = vermoeden,
ZerUtUlitItil,
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veronderstelling, gissing; alter Z. nacb =
naar alle waarschijnlijkheid.
bernactrliiffigen, fcbin. (0.) = verwaarloozen,
veronachtzamen. Zernadriaffinun tl p h) , —,
—en = verwaarloozing, veronachtzaming.
berna'geln, fcbin. (b.) = (een kanon, een
paard) vernagelen; (deur, venster) toespijkeren; (een schoenzool) met nagels, spijkers
beslaan. berna'aett = dom, suf, bekrompen.
%enlarge-ling, iv. —, —en = vernageling;
't toespijkeren.
bernar'ben, fiv. (1.); fir b. (b.) = een litteeken worden, toegroeien, genezen.
bernar'ren fink fcbiv. (b.) = verlieven, verzot
raken; in einen bernarrt rein = op iem. verzot, verliefd zijn.
bernallten, fdpv. (b.) = versnoepen.
berneInn'tlar = verneembaar, verstaanbaar,
duidelijk. berneWmen, ft. (tj.) = vernemen,
hooren; in 't verhoor nemen, verhooren,
ondervragen; [gewaar worden]; ficb b. raffen =
zich doen hooren, spreken; WO mit einem
b. = zich met iem. verstaan, 't met iem.
eens worden; [ficb nicbt au' ettv. b. fthinen =
uit iets niet wijs kunnen worden]. Zernety:
men, f. --- = bericht, gerucht: verstandhouding, betrekking; bent Z. nod) = naar
men verneemt, naar men zegt; mit einem in
gutem Z. fteben = met iem. op goeden voet,
in goede betrekking staan. bernetwair4 =
verstaanbaar, duidelijk hoorbaar. ZerneW:
ntung, iv. —, —en = verhoor, ondervraging
(van getuigen).
bernei'gen fir4, fcbitt. (b.) = nijgen, een buiging maken, buigen. Zernergung, iv. =
nijging, buiging.
bernei'nen, fcbin. (lj.) = ontkennen, ontkennend antwoorden op; [loochenen, weigeren].
berneVnenb = ontkennend, negatief. Zer:
nehtung, iv. —, —en = ontkenning. der:
nci'nungOall, m.: int Z. = zoo niet. Zer:
nei'nunOpartifei, iv. = ontkenningswoord.
Zernei'nungOath m. = ontkennende zin.
bernirlit'bar = vernietigbaar, vernielbaar.
bernittlen, fcbiv. (b.) = vernietigen, vernielen, verdelgen; er ftanb ivie bernicbtet =
hij stond als door den bliksem getroffen. %tr.:
niOter, in. ---, — = vernietiger, vernieler,
verdelgen. [berni4tigen, fcbin. (b.) = vernietigen, vernielen; nietig verklaren]. der:
nicirtung, W. —, —en = vernietiging, vernieling. Zernirlytungaambf, :trim m. =
vernietigingsoorlog.
berniefeln, fcbin. (1.) = vernikkelen.
bernielen, fcbiv. (b.) = met bouten vastklinken, klinken, condom met bouten beslaan.
Zernunft', M. — = rede; verstand, gezond
verstand; bei Z. rein = zijn verstand hebben,
bij zijn zinnen zijn; einen Ant Z. bringen =
iem. tot rede brengen; er nimmt feine Z. an =
hij verstaat geen rede. bernunft'begabit =
met cede begaafd, redelijk. Zernunftbegriff,
m. = redebegrip; begrip, dat alleen in
de reds wortelt. 2ernunfebeloei4, iii. =
rede-, verstandsbewijs; bewijs, dat alleen op
de reds berust. Zerniinftelei', iv. —,
—en = muggezifterij, spitsvondigheid. ber:
niinftetn, fcbm. (lj.) = muggeziften, vitten, spitsvondig zijn, zich op spitsvondigheden toeleggen. bernunft'genti* = met
't gezond verstand overeen te brengen,
verstandig. Zernunft'gefeif, f. = wet van
't verstand, van de reds. Zernunft'gfaufle,
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tn. = geloof der Rede, rationalisme. der:
nunft'grunb, tn. = verstandelijke reden of
grond, verstandelijk motief. Zernunfe4eirat,
tv. = huwelijk uit overleg, uit verstandelijke
overwegingen. berniinftin = verstandig,
met verstand of rede begaafd, redelijk ; schrander, oordeelkundig. Zernunfriebre, in. = leer
van de rede, van 't gezond verstand.Zerniinff:
ler, nt. --- — = muggezifter, spitsvondig redeneerder, sofist. bernunft'W — redeloos, verstandeloos. Zernunft'foligfeit, hi. — = redeloosheid,verstandeloosheid.bernunfrmiitiig=
redelijk, verstandig, rationeel.
Zernunft'llrer4t, 1.; :religion, iv. = recht
der reds; godsdienst der Reds.
Zernunft'fitinfi, llt. = sluitrede, Zernunit':
tual)rtwit, iv. = verstandswaarheid. ber:
nunft'lnibrig = strijdig met 't gezond verstand, onredelijk, onlogtsch.
berii'ben, fcbiv. (f.) = eenzaam, verlaten,
doodsch worden; (b.) = vereenzamen; verlaten, eenzaam, doodsch doen zijn. Zerii':
bung, iv. —, —en = vereenzatning, verlatenheld, doodschheid, verwoesting.
beri3Vfentfirlyn, frbin. (b.) = (een boek) doen
verschijnen, uitgeven; (een bericht, brief)
openbaar maken, publiceeren. Zeriiffent:
lirftung, in. —, —en = uitgave, openbaarmaking, publicatie.
Zerolta, 1. = Verona. Zerone'fe, tn. —n,
--n = Veronees. Zerone'fer, beroneliftt .-,--Veroneesch.
berorb'nen, fcbiv. (b.) = (een middel, kuur)
voorschrijven; I bevelen , bepalen , vaststellen,
instellen, verordineeren]. Zerorb'nung, iv. =
verordening, bevel, besluit; (medisch) voorschrift; [instelling, ordonnantie]. berorb':
nunOntliffig = volgens voorschrift.
berparlyten, fcbiv. (b.) = verpachten. Zer:
Oarlytung, iv. = verpachting.
berpaelen fcblv. (b.) = verpakken, inpakken,
emballeeren. Zerpaeler, m. ---, — = verpakker, emballeur. Zerpaaung, iv. = verpakking, emballage.
berValifabie'ren, fcbin. (b.) = palissadeeren:
met paalwerk afsluiten.
berban'3ern, fcbiv. (b.) = pantseren.
berParfen, fcbtv. (lj.) = (trein) verzuimen;
(gelegenheid) laten voorbijgaan, verzuimen.
[berbat'3en, fcbtv. (1).) = bederven].
berbellen, fcbiv. (ti.) = verpesten.
berbfiiirten, fcbin. (b.) = met palen omgeven,
afsluiten, versperren.
berPfan'ben, fcbi-u. (tj.) = verpanden, te pand
geven, beleenen.
berPferfern, fcbiv. (b.) = verpeperen, te
sterk peperen.
berPflan'3en, fcbtv. (b.) = verplanten, overplanten; verkeerd planten.
berpfle'gen fcbm. (b.) = (lichamelijk) verplegen , verzorgen. Zertqle'gung, iv. =
(lichamelijke) verpleging, verzorging. der:
4iftegung4amt, f. = bureau voor armenzorg;
intendance. %erpflegunn4cinftalt, iv. =
armhuis; liefdadigheidsinstelling. Zerofte:
flutigOgelber, let. = geld, bijdrage voor
levensonderhoud. Zerpfle'gungOluefen, f. =
intendance.
berOillOten, fcblv. (b.) = verpachten; einen
iu Zanf, ficb einen b. = iem. aan zich verplichten; einen eibricb b. = iem. onder eede
verbinden; [in dienst nemen]; WO b. = zieh
verbinden; icb fiibte micb ibm berpfticbtet =
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ik gevoel verplichting jegens hem. Zerpficti=
tong, W.—, —en = verplichting; verbintenis.
betbffaclen, fctn. (b.) = met pinnen vastmaken, vastpikken.
berWriin'ben ricbtv. (b.) = een prebende,
toelage toekennen.
tteri.lfni frijett, rcbtv. (b.) = verknoeien, bederven, verhaspelen.
bertni tten, fcbtu. (1).) = bepikken, met pek
of pik besmeren, vastpikken. be-044v auf
eine Secbe rein
verzot, gek op jets zijn.
berPfatit'Pertt, fa*. (1.) = weggooien, vermorsen, verkwisten; firi) = beneden zijn
stand verliefd raken, zich weggooien, zich
vergooien, zich verslingeren.
berptatypern, fcbtv. (tj.) = verbabbelen. verpraten.
(tj.) = (kruit) onnut verber4itat'5ett,
schieten.
berPton'bertt, fcbtv. (b.) = verbabbelen, verpraten; verklappen.
berptent'pern, zie berVambern.
berpii inett, r(bIv. (b.) = (op straffe) verbieden,
streng verbieden.
(b.) = (stud.) er
berpuffintentle'ren,
door brengen.
berprailen, rctilv. (b.) = verbrassen.
berprobiantie're
n, fcblv.(1).)=-- proviandeeren.
bertnt'betn, fcrnn. (b.) = verknoeien, bederven.
berpuffett, ram. (tj.) = (kruit) verschieten,
verspillen; (f.) = met een plof verdwijnen.
verspillen.
bertmt'bern, ROM. (f.)
berpunt'pett, fcbtu. (b.) = leenen, wegleenen.
fcbtv. (b.) = zich verpoppen;
bertmtrpen
zich verwijderen.
[berPur'rett, rct-v. (1.) = verstoppen.]
berPulten (firi)), fcbtv. (tj.) = uitblazen,
adem scheppen.
ZerPut' nt. —(e) = pleister, specie. Inv:
4iuts 3ett, fcbiv. (tj.) = (muur, voegen) volrapen; opmaken, verspillen, voor pronk uitgeven; opeten.
tierattadjalbern, rciv. (b.) = (geld, gezondheid) verkwakzalveren.
(tj.) = verdampen, verberquanten
rooken.
[berqualett, rcijba. (1).) = verspillen, er door
brengen].
amalgameeren, verberquiclen, Icble. (tj.)
binden, samenkoppelen, ineensmelten.
verkwisten].
fctnn.
(b.)
=
[berquillen,
berram'meitt, fcblv. (1).) = barricadeeren,
versperren, verschansen.
berranuf = overdreven, misplaatst; (fig.)
vastgeroest, verstokt; verloren.
Zerrat', ft. = verraad. berra'ten, ft. (b.) =
verraden, trouweloos behandelen, bekend
maken; zie ook: berfaufen. Zerrii i ter, nt.
= verrader, trouwelooze. Zerriitereii,
iv.
= verraderij, verraad, trouweloosheid.
berritterifit = verraderlijk, trouweloos.
berrou'olytt, fcfnr. (fj.) = verrooken; f. = in
rook opgaan; her 8ortt, bie Oegeirterung
berratobt = de drift, geestdrift bekoelt, vervliegt. berraultern, fMn. (fj.) = (een kamer)
berooken, met rook doortrekken.
berrau'frijen, fcbiv. (b.) = voorbijgaan, vlie
den.
berredynett, fcbtv. (b.) = verrekenen, in rekening brengen, boeken; fief) b. = zich verrekenen, zich misrekenen, verkeerd rekenen;
er bat fic0 um brei Oulben berrect)net = hij
heeft 3 gulden to veel (of to weinig) gere-
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kend. ZerrerbItuna, 11). = verrekening;
vergissing.
berme:fen, fcbtu. (tj.) = verrekken, kapotgaan.
berre'ben, fcinn. (b.) = verzeggen, verklaren
jets niet to willen of niet (meer) to doen;
vooruit zeggen; verwerpen; fir0 = zich
verspreken.
berreoten, (f.); berregnet tuerben =
door den regen verongelukken, bedorven
worden (een feest bijv.).
fijnwrijven, verwrijven.
berrei'ben, ft. (l.)
verreizen (geld, tijd
berreijen, rehtn. (b.)
bijv.); (f.) = op reis gaan; vertrekken.
berrettlen, fdnn. (t).) = verstuiken, verzwikken, verrekken, verwrichten, uit 't lid trekken; icb babe mir ben i51.113 berrenft = ik heb
mijri voet verstinkt. verzwikt. Zerrenlung,
—, —en = verstuiking, verzwikking, verwrichting.

berren'nen, unr. (c.) --= (einem hen Ueg) afsnijden, versperren; fin) b. = verdwalen, zich
verloopen; zich vastloopen, zich verwikkelen;
zie ook: berrannt.

verrichten, doen,
berricirtett, rtblv. (b.)
uitvoeren, volbrengen. Zerrirlytnun,
=-verrichting; bezigheid, zaak, uitvoering;
tuilurche Bute Z. ! = veel geluk! of goede taken!
berrielletn, rcf)tv. (b.) = (af-, toe)grendelen.
berrin i nern, fcbtn. (b.) = verkleinen, verminderen, bekrimpen.
berrintnen, ft. (r.) = verloopen; (van water)
wegloopen.
berroiyen, rd)11). (1.) = verwijderen, vergroven,
row worden.
berro i ften, fMn. (f.) = verroesten.
berrorten, r*Li. (j.) = verrotten, vergaan.
bernutti = goddeloos, laag, snood, schurkachtig, verdoemd, god vergeten. Zerrurbrfeit,
Iv. —, —en = laagheid, snoodheid, schurkachtigheid.
berriielett, rcbm. (f).)= verplaatsen, verschuivon, van zijn pleats halen; einem ben nopf,
bee, Slot/ plat b. = iem. in de war brengen,
het hoofd gek maken, verbijsteren. berriirff =
verplaatst; gek, krankztnnig, mal, dwaas.
/.4erriicrti beit, tn. —, —en = krankzinnigheid,
dwaasheid, onzinnigheid. Zerriic ifunn, =
verplaatsing, verschuiving.
= slechte naam, kwade reuk; in
Zerrur,
Z. tun, erftiiren bannen, boycotten, dood
verklaren; (munten) van onwaarde verklaren;
in 2. hringett, fteben = in slechten (kwaden)
reuk brengen, staan. berrulen, ft. (1).) =
[(een munt) buiten omloop brengen, verbieden]; (iem.) bannen, vogelvrij verklaren; een
slechten naam geven, in een kwaden roo
brengen, in diskrediet brengen; tt„ to
slechter naam en foam bekend, ongunstig
aangeschreven, berucht.
= vers: versregel, couplet.
/Jet* m.
gedicht; idj fann mir feinen barau (hereof)
nuoben = ik kan er niet wijs uit worden,
begrijp er niets van.
berfrenen, rant). (f).) = verzeggen, toezeggen,
bespreken; weigeren, ontzeggen; fie ift fdjon
berfagt, bat fief) fcbon berregt = is al verzegd (verloofd), besproken (voor een dans),
heeft al toegezegd (op een uitnoodiging); bie
Seine b. -iron ben Zienit = weigeren hem den
dienst; bie Stimme berregt Um. = begeeft
hem, laat hem in den steek; idj berf age mir
ik ontzeg me, onthoud me veel; bc0
OeIvebr berregte = weigerde, ketste.
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ZerfaburOftatie, tn.; Zerfalie, ht. —, —it =
versaalletter, versalie: hoofdletter, beginletter.
berfat'prt, fcbin. (tj.) = verzouten, te zout
maken; (einem) bie Suilpe b. = de vreugde
bederven, vergallen; roet in 't eten gooien.
berfamInetn, fcbin. (1.) = bijeenroepen, bijeenbrengen, vergaderen; fief) b. = bijeenkomen, vergaderen; au feitten Ztitern berfammett
inerben = tot zijn vaderen verzameld worden
(= sterven). Zerfanint i tititg, tn. = bijeenroeping, vergadering. ZerfammitttnObau,
f. = huis van bijeenkomst, vergaderingshuis.
Zerfainnt'imtv3ort, :WO, tn. = vergaderplaats, plaats van bijeenkomst. Zerfainnt':
fungkeitt, f. = recht van vergadering.
ZerfammItutOlifaat, tn.; =tag, m.; =3eit,
hi.; :Ammer, f. = vergader 11 zaal; -da g; -tijd;
-kamer (in den sehoutuburg: foyer).
Zerfattb,' m. -----(e) = verzending; expeditie.
Zerfattbi bier, T. = exportbier. Zerfatttv:
00, f. = verzendingshuis.
berfan'bett, fcbin. (tj. u. f.) = verzenden.
Zer4 s art, in. = verssoort, metrum.
Zerfair, m. = panel; in . geben, nebnten =
als panel geven, nemen. Zerfall'antt, f. =
bank van leening.
berfau'en, fd)in. (ti.) = vuil maken.
berfau'ern, fibin. (1.) = verzuren, roesten.
berfattIett, fcbin. (b.) = verzuipen (zijn geld,
zijn verstand e. d.).
berfau'men, fcbtn. (b.) = verzuimen, verwaarloozen, laten voorbijgaan; [(te lang) ophouden].
Zerfinun inW, f. —16, —fe = verzuim, verwaarloozing, nalatigheid. Zerfiiiint'ttiStifte,
in. = absentielijst. ZerfiimninWurteit, 1. =
vonnis bij verstek.
Zer4'bau, nt. = versbouw.
berfMaltern, fcbtv. (b.) = versjacheren, verkwanselen.
I. berfriittrfett, fcbin. (b.) = verschaffen, bezorgen.
II. berfitaffett, ft. (U = veranderen, herscheppen.
berfrwrent , fitly. (.) = (zijn tijd) verdartelen, verbeuzelen.
I. berptalen, fcbto. (f.) = verschalen, smakeloos worden.
II. berfitalett, ftbio. (b.) ,---- (met planken)
betimmeren, beschieten; (een mes) van een
heft voorzien.
berfttatlen, fcbiu. [od. ft.], (1.) = wegsterven
(van geluid); verdwijnen.
Zerfttalititn, iv. —, —en = verschaling (van
bier e. d.); betimmering, schutting, beschot.
berfitiintir = beschaamd, verlegen, bedeesd,
beschroomd.
berfitan'aett, fatty . (ti.) = verschansen. der:
frlytn'aung, iv. —, —en =verschansing, schans.
berfebdrIett, fcbiu. (b.) = verscherpen (eig.
en fig.); (gestolen voorwerpen) verkoopen.
berictictr'reit, fcbin. (b.) = in den grond stoppen, begraven; fic# b. = zich ingraven. der:
frOctri ruitg, in. —, —en = 't begraven, 't inden-grond-stoppen.
berft4ei'ben, ft. (f.) = verscheiden, sterven,
overlijden. Zerfitei'beit, f. --,?, = verscheiden, dead, overlijden.
berfrnettlett, fcbin. (1,.) = wegschenken, weggeven; (wijn e. d.) schenken, in 't klein verkoopen, vertappen.
berfdiervn, fdpa. (b.) = verdartelen, verbeuzelen; (zijn geluk) weggooien; (een gunst)
verspelen, verbeuren.

IlevidileCentug.

berftteu'Mett, fcbtn. ((j.) = verjagen, verdrijven, wegjagen.
berfc4iclert, fcbin. (b.) = verzenden, afzenden.
berfcrOe'ben, ft. (b.) = verschuiven, verplaatsen ; uitstellen, verdagen. Zerfc4ic'buttn, M. =
verschuiving, verplaatsing; uitstel, verdaging.
faerfrljte'ben = verschillend; verscheidene,
eenige; bintmeitneit b. = hemelsbreed verschillend. fly erfttiebeitartig = verschillend,
uiteenloopend, van verschillenden aard, tegenovergesteld. Zerfrpiebenartigreit, in. =
verscheidenheid, verschillende aard, onderscheid. berfitielnitertei = verschillend, allerlei, menigerlei. berfirbie'benfarbig = veelkleurig. Zerfrbiebenfteit, in. — = verscheidenheid, verschil. berfdyie'beittlidj = bij
verschillende gelegenheden, meermalen, herhaaldelijk; [verschillend, op verschillende
wijze]. [berfc4ieblirt) = verschillend].
berfftielten, [din. (b.) = van ijzeren banden
voorzien (een rad bijv.), beslaan.
berfAie'-ften, ft. (tj.) = (kruit, pijlen) verschieten; (bladzijden) verkeerd drukken; (f.) =
verschieten, verbleeken, tanen; fid) t). = al
zijn kruit verschieten; verkeerd of mis schieten; ficb in einen b. = op iem. verlieven,
verliefd worden.
berfitiffen, fcbin. (1.) = verschepen, per
schip vervoeren.
berfOrfen, febin. (b.) = met biezen toestoppen,
kalfateren.
beriAintliteln, fcbin. (f.) = beschimmelen,
uitslaan.
berfehimPfte'ren, fcbiu. (4.) = verknoeien,
leelijk maken.
Zerfitifr, m. ..iff0 (stud.), zie Zerruf.
berfebtaci fen, fcbro. (1.) = verslakken, in
slakken veranderen.
berfrOfaleit, ft. (.)= (tijd, gelegenheid, verdriet) verslapen: slapend doorbrengen, slapend
verzuimen, slapend vergeten; flit tt, = zich
verslaren. berlditalen = slaperig, slaapdronken, nog niet goed wakker; lui, traag.
ZerfiValen4eit, in. — = slaperigheid.
Zerfriftag', m. = beschot; afschutting, afdak,
houten schuur, afgeschoten ruimte.
I. berfrOlai nen, ft. (b.) = (vat, kist) toeslaan;
(venster met planken) dichttimmeren; (een
kamertje) afschutten; (een bal) wegslaan;
bons Sturm b. inerben = uit den koers gedreven worden, verstrooid worden; ban; Scbicffat bat On nadj Z5'apatt b. = in Japan doen
belanden; (een plaats in een book) kwijt raken ;
ficb feine lunben b. = zijn klanten verjagen;
(fein 133Iiict) vergooien; er bat b. auf bie aiite =
kan niet loopen; er bat b. auf bie 3ruft =
is beklemd op de borst, haalt moeilijk adem;
ben ibm WM fein anitter b. = baten, werken;
ban; berfcbtiigt nicbt = dat doet niets ter zake
kan niet schelen; berfcbitigt mir nicW =
't raakt me 'nets; (1.) lauw worden; lid) b.=
verdwalen, afdwalen.
II. berfciiin'nen = listig, sluw, leep, slim, geslepen. Zerfiticegeithelt, in. — = listigheid enz.
berfdflant'men, fcbio. (f.) = vol raken met
modder. berfrOtiint'uten, fcbin. (b.) = met
modder vullen, verstoppen, dichtslijken.
berfcbtaittpatn'pen, fcbta. (b.) = verbrassen.
tierfcbterlYtern, fcbtn. (1.) = slechter maken,
verslechten, verergeren; iir4 b. = slechter
worden, verslechten, verergeren. Zerfitierti:
terung, in. —, —en = verslechting, verergering.
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berfttleivitett, ft. (1.) = omkruipen (van den
berfrOtererit, fcbin. (15.) sluieren. rtijd).
berfet)tei'uten, fcbin. (b.) = met slijm vullen,
(1.) = vol Taken met slijm, vuil worden. bet:
faiteintr auf ber Omit vol op de borst.
Zerfittei'vituttn, tn. —, —en = verstopping
(op de borst); verslijming (van de tong).
[Zerfrifiel', —ed, verkoop in 't klein].
Deriditerfiett, ft. (.)= verslijten, slijten; [in
't klein verkoopen, slijten]; (f.) = verslijten,
slijten.
beridOentInett, Tcbtv. (b.) = verspillen, verkwisten, verbrassen, verslampen.
verslenteren,
berfcbteni bern, fcbtn. (1i.)
verlanterfanten.
berfittep i pen, fcben. (b.) = verslampen, wegmaken; (een ziekte naar een ander land)
overbrengen; (een proces e. d.) slepende
houden, op sleeptouw houden. Zerirlifew:
0111111, in. = versleeping, 't wegmaken;
overbrenging, invoering (van een ziekte);
vertra ging.
berfrOtett'Dern, fcbin. (b.)= (geld) -weggooien,
verspillen; (waren) onder den prijs verkoopen;
wegslingeren.
berf(Vieffbar = (af)sluitbaar, (af) te sluiten.
beriAtie'llett, ft. (b.) sluiten, afsluiten;
wegsluiten; er beelcbtief3t fein ,era meinen
l8itten, bee meinen litten, gegen melee bitten =
hij sluit zijn hart voor mijn smeekingen; id)
berfcblide micb in micb fetbft = ik sluit me in
mezelf op, ben in mezelf gekeerd; icb bee,
fcbtief3e mid) bee Vabebeit (gegen bie Z1.) nicbt =
ik ben niet ontoegankelijk voor de waarheid,
ik sluit 't oog niet voor.. Zerfr4tie'fittrtn,
tn. = shifting, afsluiting.
berftVirfett = versleten, afgesleten.
slechter in
berfCintnebeffern, ictitn. (b.)
plaats van beter maken. tierfftlim`nient,
fcbt-o. (b.) = verergeren, erger inaken,
verergeren, erger worden.
berfttlitenen, ft. (b.) = dooreikaarslingeren,
ineenstrengelen, samenstrengelni, doorelkaarstrengelen, verstrengelen; verslinden, verzwelgen, inslikken; unfere attbe berfcbtangen
fii) = klemden zich in elkaar. Zerfr4tininunq,
—, —en = samenstrengeling, ineenstrenge,ling; verslinden, verzwelgen.
gesloten (eig. en fig.), onmeberfrfOoffen
dedeelzaam, in zich zelf gekeerd, stil.
inslikken; porter
berfclitucs iett, fcbin. (b.)
inslikken, half uitspreken; (een beleediging) verkroppen, opeten; fic4 = zich
verslikken.
berfcigunti ntern, fcbin. (b.) = versluimeren.
tierfrOfun'oett ineengestrengeld, doorelkaar
kronkelend, verward, ingewikkeld.
Zerfrigujr, nt. = sluiting, slot, slotplaat,
achter slot. der:
afsluiting; enter, in
frfitufrfaut, nt. = ontploffingsklank. %ler=
sluiting.
friOttfroerric4tittn, in.
berfttntattlen, Irbil). (1.) bee = versmachten,
vergaan van; verkwijnen.
berf(tntii'Oett, fcf)Ia. (b.) = versmaden, verachten, geringschatten.
(1).) = verrooken (zijn
berfriman'tten,
geld, tabak).
berfrinnatti fett, fc1)111. (1).) = opsmullen; versmullen, verslampen.
berfrinnets 3en, ft. (f.) = wegsmelten, versmelten (in), overgaan (in), samensmelten (met);
fcbm. (ti.) versmelten, samensmelten, dooreensmelten, ineensmelten.
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berfctinterign, fcbtu. (b.) = (einen 23erTuft) te
boven komen, zich troosten over; bad fonnte
er nicbt b. = niet verkroppen, niet vergeten.
berfr4utte'bett, fcbin. (b.) = versmoren (geld,
ijzer).
berfaintie'ren, fcbtn. (b.) = (verf, zalf) versmeren, verstrijken; (een gat) dichtsmeren;
(papier) volsmeren, volkladden.
berfc4ntitIt' = sluw, geslepen, loos, listig; fie
Iiicbelte b. = fijntjes.
berictinto'ren, fcbtn. (b. u. f.) = versmoren,
verstikken.
berfrimaP'Pen firk fcbin. (b.) = zich verpraten; zijn mond, zijn neus voorbijpraten.
berfrijarAen, fcbtn. (b.) = versnorken, verslapen.
uitPerfriman'bettl, berf*tau s fen
blazen, adem scheppen, uitrusten.
berfctineti bett, ft. (b.) = (brood, stroo) versnijden, geheel opsnijden, opgebruiken; (een
kleedingstuk) verknippen; (wijn) versnijden,
vervalschen; — castreeren, ontmannen; [besnijden, korten, besnoeien].
berfitneVen, fcbin. (tj.) = besneeuwen, vol.
sneeuwen.
Zerfitnitletter = gesnedene.
berfciptiirIetit, fcbtn. (b.) = met krullen ontsieren, zonderling versieren.
fuerfciptutvfen, fcbin. (tj.) = versnuiven, (geld)
voor snuif uitgeven; verkouden maken. ber=
verkouden (in 't hoofd); bad bat
frOttutift'
= dat heeft hem boos gemaakt, ontOn
stemd.
vastbinden, binden;
berfrOnii'ren, fcbi-n. (tj.)
met koord garneeren.
tierfrOolien = verschoven; uitgesteld, verdaa,gd.
berfripailen = verdwenen, uit 't oog verloren
en vergeten.
Iverfeboltert, fcWv. (b.) = verschoonen, besparen; te micb mit biefen Rebendarten =
verschoon me van, spaar me zulke praatjes.
— = verfraaier, verZerfitiPtterer,m.
mooier. berf(tiViter-n, fcbib. (1).)= verfraaien,
mooier maken, vermooien; tic4 = zich verfraaien, mooier worden. Zerfrijiiittening, iv.
—, —en = verfraaiing.
= verschooning.
ZerfrOo'nung,
berfroffett = verschoten; in einen b. fein
op iem. verliefd zijn.
tierfrOriing en, fcinti. (tj.) = kruisen, over
elkaar slaan, in elkaar strengelen; [insluiten];
mit berftfyriinften Wemett = met gekruiste
armen; [berfcbriinft in = (fig.) ingeklemd,
vastgeklemd in].
berfcfgait i beit, fdittl. (b.) verkeerd schroeven,
(de schroef) verdraaien; dichtschroeven.
berfc4reilnit, ft. (b.) = verschrijven (inkt,
papier); verkeerd schrijven; (waren, werky olk) laten komen door er om te schrijven,
schriftelijk bestellen; (een middel) voorsehrijven; (iem. iets) schriftelijk toekennen, beloven,
vermaken; fief) b. zich verschrijven, verkeerd schr.; ficb bent Zettfet b. = zich schriftelijk aan den duivel verkoopen; ficb ffir einen
b. = schriftelijk borg voor iem. blijven. der:
frijrci'bung, hi. —, —en = verschrijving,
bestelling, voorschrift, verbintenis.
berfc4rei l ett, ft. (b.) = in een kwaad gerucht
brengen; er ift berfcbrieen = hij heeft een
slechten naam, is bekend; b. Sic bad klub
nid)t zeg er niet te veel goeds van ('t mocht
eens kwaad kunnen).
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berfettgolien = raar, vreemd, zonderling, verdraaid; (stijl) verwrongen.
tierfchruntblen,ljberfcfmtnt i befiti,fcbiv. (j.) =
verschrompelen, in elkaar krimpen, erg rimpelen.
berfeiiiieWtern = bang, bedeesd maken; tier=
friiiietytert = bang, bedeesd, schuw.
berfeffittrbett, fcbtv. (In = met schulden bezwaren; ethi. b. = iets verdienen (als
straf), schuld aan iets hebben, zich sehuldig maken aan iets, jets misdoen; einem etiv.
= iem. iets schuldig, verschuldigd zijn;
er bat e?, fetbrt berfcbutbet = 't is zijn eigen
schuld; ein berfcbutbeter Qbefmann = een
edelman, die diep in de schulden zit; oljne
buiten mijn schuld.
mein Zerfii)ttl ibett
= 't-met-schulden-besZerfehurbung,
zwaren, schuldenlast, schulden-maken; schuld.
(1).) = laten wegloopen,
berfri)iiftett,
= dichtmastorten, vermorsen; emit Grab
ken, toewerpen, bedelven; (weg) versperren;
er bat
(od. bie ett0e) bei ibm berfcbiittet =
hij heeft 't bij hem verkorven.
berfrOtuai nent, fittri. (b.) = verzwageren, parenteeren. Q3erfe4tuit'aeruttg, iv. ---, —en =
verzwagering.
berfOtiiirlitett, fctii.). (b.) = verboetnelen, in
uitspattingen doorbrengen; (van bijen) ophouden met zwermen.
berfittuar'aen, fcblv. (b.) = zwar.t maken, belasteren.
berfittuat'Aett, fcbiv. (1).) = verbabbelen, ver= uitbabbeleu,
praten, verkletsen;
= iem. bepraten, zwart
uitbrengen; einen
= zich verpraten.
maken; fic0
berfichtueigett, ft. (1).) = verzwijgen: met stilzwij gen voorbijgaan, stilhouden, geheimhouden,
zwijgen.
versmeulen.
(f.)
berfittuei fett,
berfditvergett, fcbiv. (b.) = verbrassen.
berfittuett'bett, fcbiv. (b.) =-- verkwisten, verspillen; feine tg orte an einen (od. an einem) b.
q3erfitIvett'ber, in. — verkwister. bey=
fMtuen'berifrb = verlo,vistend; kwistig, overdadig, weelderig. ZerfrOtven'buttn, In. —,
----en = verkwisting, verspilling, kwistigheid,
overvloed, overdaad. q..lerfittnett'buttgOurfit,
= kwistzucht.
berfe4tuiegen = verzwegen; zwijgend, geheimhoudend, gesloten. Zerfri)luie'tlettfteit,
iv. = geheimhouding; stilzwijgendheid,
terughouding, geslotenheid.
berfrOtoitit'itteit, ft. (f.) = in elkaar vloeien,
vervloeien, vaag worden, vervagen.
verdwijnen, te niet
berfittubl i bett, ft. (f.)
gaan.
tierptIvit'aeit, fcbiv. (1).) = vergeten, te boven
komen; uitzweeten; uitkramen, pronken met.
berfitIvont'inen = vaag, onzeker, onduidelijk;
waterig (v. d. oogen).
berfd)tuiVrett, ft. (1;.) = afzweren, verzeggen,
zweren iets niet (meer) doen of to gebruiken
of zich van iets te onthouden; fief) b.= zweren (iets te doen); samenzweren, samenspannen. q3erfciptiii'ver, in. = samenzweerder, samenspanner. 9.1erf tuii'rung,
in. —, —en = samenzwering, komplot, samenspanning; eine Z. anftiften, anjettefn
een
samenzwering, komplot smeden.
berfedWfattett = verzesvoudigen.
berfeben, ft. (1).) = (ambt, betrekking,
dienst) waarnemen; (huishouden) besturen,
bezorgen, waarnemen; etiv.
= iets over-
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zien, over 't hoofd zien; verkeerd aanleggen,
doen; barin bat er e?,
= daarin heeft hij
't mis; einen mit etlu.
= van jets voorzien; [bestemmen, uitkiezen]; = zich
verzien, zich vergissen; lid) mit cite. b.
zich van iets voorzien; verwachten; icb fjatte
inicb be?, Scblimmften jtt ifint b. = ik was op
't ergste voorbereid; leer biitte fict) bat
(bun) Om = wie had dat van hem verwacht? ebe man ficb't berfiebt = eer men er
aan denkt, eer men er op verdacht is. ter:
fe'ben j. = vergissing, dwaling,
misslag, vergrijp; nun P. = berfelientlir4 =
bij vergissing.
(().)
bezeeren, beschaberfetyren
digen, deren.
voorzien, verzorging;
Zerfe'imtn, iv. —
waarneming, bestuur.
Zer'eittfelittitt, nt. = verssnede, caesuur.
verzenmaker.
ZerlemaMer, tn.
berfett'ben, unr. (1.) = verzenden, afzenden.
= verzender. Zer=
Zerfettiber, in.
fettibuttg, in. verzending. Zerfen'butt0:,
gebitbren, ZerfeWbungaoften, 43t. = onkosten, verzendingskosten.
verzengen, ver( )
berfett'nett, icb
branden, uitdrogen.
berfenlen, fcbiv. (b.) = doen zinken, laten
zakken, (in 't Graf) neerlaten: fief) b. in
(tee.) = zich verdiepen in. Zerfetilting, iv.
—, —en = onderdompeling, 't neerlaten;
(in den schouwburg) ruimte under 't tooneel;
N aldeur, valluik.
berfei'fett auf (Wee.) = verzot op, erg gesteld op.
berfetfbar = verplaatsbaar, verstelbaar; verpandbaar, beleenbaar. berfeti3en, fcbtn. (b.)=
verzetten, verplaatsen; verzenden, beleenen;
met klem antwoorden, hernemen; versperren; verkeerd zetten (bij den drukker); einen
in pute 2aune in bie %otivenbigfeit = iem.
in een goed humeur, in de noodzakelijkheid
brengen; einen in eine Were Marie b. =
verhoogen, naar een hoogere klasse bevorderen; (zindeelen) omzetten; (ftul)fer mit
,8inn) vermengen ; ba,e, burette min ben %tent
benam mij den adem; bie greube berfette
mir bie Siimme = ik kon van vreugde niet
spreken; einem einen Vat, einen Scbtag,
= iem. een houw, slag, er een geven;
einen
= iem. laten zitten, in den steek
laten;
= zich verplaatsen; ber Geier
bat ficb berfett heeft verkeerd gezet; zie
Dolt;: Wnfiagei, ZetagerunAiuftanb, aittbeftanb.
Zerfet'3ung, iv. —, —en = verplaatsing (van
een boom, beambte, leerling); omzetting (van
zindeelen); be vordering; versperring; vermenging; verpanding, beleening. Zerfet':
3u-tWarbeit, iv. = werk voor de verhooging,
overgangswerk.
Zerfet'annOleganten, fr.; =tottferem,
;
iv.; :tan,
= overgangsllexamen;
-vergadering; -examen; -dag.
berfettAett, fcbiv. (b.) = verpesten; fiir tier=
fetutt erfliiren = besmet verklaren.
berfeuNett, fcbiv. (1).) = verzuchten, zuchtend doorbrengen.
versvoet.
Zer ifuk
= assuradeur, verZerfi'dierer,
zekeraar. berfi'dynt, fcbiv. (b.) verzekeren;
einem eine Sacbe od. einen einen Sadie =
iem. van iets verzekeren; ein taut gegen
euerfcbabeit, fein 2eben b. = een huis tegen
brandschade, zijn leven verzekeren; bat tier,
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ficbere fit Zs'nett [Sit] = dat verzeker ik U; berfPa'ren, fcbtn. (b.) = uitstellen (eine Reife
id) berficberte mid) bet Vabrbeit od. bon ber 3. auf ben niicbften Sommer: tot den volVabrbeit = ik verzekerde (vergewiste) mij genden zomer); opsparen (auf ben folgenben
van de waarheid: fief) einer $erfon b. = zich 'Lag: voor den volgenden dag).
later of te laat doen
van iem. verzekeren; er tvar be?, Siege?, ber: berfOiilett, fcbin. (b.)
= te laat komen,
ficbert = hij was zeker van de overwinning. plaats hebben;
opgehouden worden; (van den trein) te laat
—, —en -,---- verzekering.
Zerfi'djeritttg,
komen, vertraging hebben. Zerfbiiitung, tn.
=Refettfd)aft,
Zerfis rberungOilagent,
:briintie, iv. = verzekeringsllagent; -maat- —, —en = vertraging, te-laat-komen.
berflmilett, fcbtn. (b.) = opeten, oppeuzelen.
schappij; -premie.
verspeculeeren.
($ofice, to.); Avert, berfbefutie'ren, fcbtn. (b.)
Zerfi'dyruitat-q fcbeitt,
nt.; :tuefett, f.= verzekeringsilpolis, -waarde; berfber'ren, febtv. (b.) = versperren, afsluiten; (einem bie Wuqicbt) benemen.
-wezen.
berfble'lett, fcbh:). (b.) = verspelen, verliezen;
berficient, febln. (f.) = wegdruppelen.
berfieglutr = uitdroogbaar; bieje Elite& ift spelend doorbrengen, verspelen.
berfOitt'nen, ft. (ti.) = (garen, tijd enz.) verkan uit-, opdrogen.
berite'neht, fdnn. (0.) = verzegelen, zegelen; spinnen; fidj b. = zich inspinnen.
tierfOtitstent, fcbtv. (ti.) = versplinteren; ver(fig.) bezegelen. Zerfieg(c)tung,
—
spillen, verbeuzelen.
verzegeling, zegeltng.
berfienett, fcbtn. (f.) = opdrogen, uitdrogen; berfOorten, fcbtu. (b.) = bespotten, spotten
[uitgedroogd, opgedroogd]. met, bespottelijk maken. Zerfbotlung, to.
berfie'ren, fcbtv. (b.) = verkeeren, bezighou- —, —en = bespotting, spotternij.
den; berfiert feitt in = bedreven, bekwaam berfbre'Mett, ft. (b.) = beloven, toezeggen;
babon berfprecbe ict) mir tnenig = verwacht ik
zijn in.
= elkander (lets) beloven,
Zerlifq, tn. --(6), —e = verzenmaker, weinig;
=
versificatie,
versvorafspraak
maken, afspreken; zich verloven;
Zerfifiration', tv.
ter= in verzen zich verspreken. Zerfbre'dyn, f.
m(ing). berfiftile'rett, fcbtn.
brengen, berijmen.
fprecbungen = belofte. [ZertbreItung, tn.
fuerfit'bern, fcbm. (b.) = verzilveren: met — = belofte; verloving].
uiteenjagen, verzilver overtrekken; te gelde maken, reali- berfPrett i nett, fcbin. (b.)
—, --en = ver- strooien; berniretint = ook: afgedwaald.
zeeren. Zerfit'berung,
berfOritenett, ft. (b.): id) babe mit ben auf
zilvering, realizatie.
versuffen, onnoozel berfPrungen= ik heb mijn voet met springen
(i.)
berfint'petn,
verstuikt, verzwikt.
worden.
berfins gen, ft. (ti.) = (zijn tijd enz.) verzingen. berfprit'Aett, fcbtn. (b.) = (zijn bloed) verberfittlett, ft. (f.) = verzinken, wegzinken: gieten.
(mitten int Veer berfanf bad Scbiff; e l bet, berilmAetterntafiett volgens belofte. Zer=
fanf it0 Veer); in mid) berfunfen = in mijzelf jp-ruciy, nt. = verloving.
beriViin'bett, fdpv. (1.) = dichtsponnen.
gekeerd.
speuren, bespeuren,
berfittni bilbliMett,
berfbii'ren, icbtu. (b.)
berfittnibitheit,
(b.) = verzinnelijken, verzinnebeelden, sym- merken, gewaar worden, (ge)voelen.
aan den staat,
bolizeeren. berfinn'ticbert, fcbiu. (b . ) = ver - i berftaattidien, fcf)tv. (b.)
zinnehiken, aanschouwelijk maken, veraan- under 't beheer van den staat brengen.
beritablen, fcbtv. (t,.) = vorstalen.
schouwelijken.
stampen, fijn)erfion', to. —, --en = vertaling; lezing, stijl. beritattgo'fett, fMn. (ti.)
[beriit'3en, ft. (b.) = verzitten; (zittend) stampen.
doorbrengen, (door zitten) verzuimen; met ZeritattlY, nt. —(e)?,= verstand, retie, begrip,
zitten bederven, door'zitten; ficb b. = te lang oordeel; [beteekenis, zin (van een woord,
zitten, versuffen]. een zin enz.)]; ein ftarer, better Z. = een
Zere(lunft, tn. = verskunst, dichtkunst. helder verstand; er ift nicbt bei Zerftanbe =
fontmen = verstandig
Zer'filttftter, tn. = verskunstenaar, verzen- hij is niet wijs;
versmaat, metrum. worden; ba ftebt mir bet Z. ftiff = daar
maker. Zerdlitafb f.
berforten = bezopen, verzopen, aan den staat mijn verstand voor stil; ntebr
aid Z. = meer geluk dan (als) wijsheid;
drank verslaafd.
jut eigentticben Zerftanbe = in den eigenlijken
berfoirtett, fcbtn. (b.) = verzolen; afranselen.
zonder slot of zin.
, zin; otjne Ginn unb Z.
verzoenen; fill)
Verfijirnett, fcbtn. (b.)
abstract begrip.
zich verzoenen. tierfiAttlid) = verzoenlijk, Zerftatt ib(e)dbenriff, m.
hersenkast; pevergevingsgezind. Zertiitynitng, to. --, —en= Zerftareb(e)draften, nt.
verzoening. dant, bol. Zerftan'b(e)dfraft, tn. = verstan,Zerfkitynun011feff, 1.; =offer, 1.; :tag, tn.= delijk vermogen, begripsvermogen. berftani=
verzoeningslifeest; -offer (of: zoenoffer); -dag. bedittaffig = verstandig. Zerftait'b(e)4=
Zeriiiiritungdfltub, m.; =rued, 1. = verzoe- mettfit, in. = verstandsmensch, keel redeneerend mensch. Zerjtan'b(e)dittarfe, to. =
zoendood) ; werk
f -.
nings ildood (o:
berion'iten = in gedachten verzonken, als seherpzinnigheid.Zeritattl)(e)dfdjtviirty,m.=
geesteszwakte. Zeritatt ib(e)0113elt, tv. = verafwezig.
verzorgen, (zijn standswereld. Zerftatt'b(e)dtuefett, f.= verberfor'nett, (miry. (b.)
kinderen) bezorgen; einen Wit eau. b. = iem. standig wezen, met verstand begaafd wezen.
van jets voorzien. Zerfor'ner, — berftiin'big verstandig, met verstand
verzorger, steun, onderhouder. lkerior'nung, begaafd; met verstand. beritiitebigen, fcbtn.
to. —, —en = verzorging, bezorging, vests- (b.): einen bon etm. b. = iem. lets doen
ging; broodwinning, levensonderhoud. der: weten, van lets in kennis stellen, mededeearmhuis, ling doen; fid) mit einem (user ettn.) b. = zich
faegungdanttatt, to.. =baud, f.
met iem. (over lets) verstaan, 't met iem.
toevlucht.
39*
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(over jets) eens worden. Zerftett'bigieit,
tn.
= gezond verstand. g3erftatt'biaung,
—, —en = schikking, overeenstemming,
vergelijk. berftanblicti = begrijpelijk, duidelijk; verstaanbaar; bad ift mir nicbt ti =
dat begrijp ik niet. ZerftanWni4, ..1e4,
..fe = verstand, begrip; [zie t inberfttittbnB];
er bat rein Z. fur 43oefte = hij heeft geen
verstand van poezie. berftanb'ni4innig =
beteekenisvol, veelbeteekenend.
(1).) = verpesten, met
berftanlern,
stank vullen.
fcbin.
(b.)
= versterken, sterker
berftarsien,
maken. Zerftar'fung4truppen, = versterkingstroepen.
toelaten, toestaan,
berftarten, fcbtv. (b.)
veroorloven, gunnen.
fcbtu.
(f.)
=
stoffig
worden, onder
berftau'bett,
't stof raken.
berftaus rlyn, fcbtn. (b.) = verstuiken, verzwikken. Zerftaultuna, —, —en = verstuiking.
berftelteit, ft. (b.) = (een gat in een kleed,
jas) stoppen; (alle lansen) versteken, verbruiken; (alle troeven) verbruiken; (wijnen)
mengen, versnijden; 'tit = alle troeven
verbruiken.
Zerfted', f. —e = schuilplaats, schuilhoek; Z. fpiefen = verstoppertje spelen.
berfteci fen, fcbtv. (ti.) = (iem., zich, iets)
verbergen, verstoppen, verschuilen; fid) tjinter
einem b.= zich achter iem. verschuilen (fig.).
berftecW = verborgen, bedekt, geheim; bet=
ftectte 9.Ingriffe = bedekte aanvallen; berftecfter
Voila) = terughoudend, gesloten mensch.
Zerftelftbeit, iv. — = terughoudendheid,
geveinsdheid.
berftelytt, unr. (b.) = verstaan, begrijpen,
vatten; einetn eh-v. su b. geben = iem. jets te
verstaan geven; ein eijanbivert b. = verstand
hebben van een ambacht; er berftebt rein
A'acb = verstaat zijn vak; bon ber kunft bet=
ftebt er tnenig = heeft hij weinig verstand,
begrip; er berftebt su fcbibeigen = hij kan (hij
verstaat de kunst van te) zwijgen; barin tier=
ftebe idj feinen Scbers = versta ik geen gekheid: = elkaar verstaan, begrijpen;
't eens zijn; icb berftebe mid) mit einetn (Her
art%) = ik versta mij met iem. (over jets),
word 't met iem. (over jets) eens, kom met
env. b. = zich tot
iem, (jets) overeen; fib
jets bereid verklaren; fid) auf ettv. = verstand van jets hebben; er berftebt fidj auf
feinen Zorteit = hij begrijpt zijn voordeel,
weet zich zelf te bevoordeelen; bad berftebt
ficb (bon Taft) = dat spreekt (van zelf).
berfteilen, fcbtv. (f.) = verstijven; idj ber:
fteife mid) in (auf) eine Sacbe ik blijf er
stokstijf bij.
berftei'gen flit, ft. (b.) = te hoog stijgen, te
ver klimmen, bij 't klimmen verdwalen, niet
verder kunnen; (fig.) er berftieg ficb ju bent
eunicbe = hij ging zoover te wenschen ...;
fo bocb (lreit) berfteige idj micb nicbt= zoo ver
ga ik niet, zoo hoog gaat mijn striven (mijn
wenschen e. d.) niet.
Zerfteillerer, — = yeller, verkoopinghouder, afslager. berftergern, fcbtv. (b.) =
(bij opbod, bij afslag) verkoopen. Zerftet':
aerung, tn. —, —en = verkooping (bij opbod,
bij afslag).
(f).) = versteenen.
berfteiltern, fcbtv.(f.);
berftelt ibar = verstelbaar. berfterlett, fcbtu.
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(b.) = verplaatsen, anders plaatsen, verschikken ; (horloge) verzetten: (gezicht, stem, hand)
veranderen, onkenbaar maken; (deur, uitgang)
versperren ; [misvormen, mismaken]; =
zich vermommen, zich onkenbaar maken;
veinzen. berftellf = geveinsd. Zerftellung,
= verplaatsing, verschikking; vermomming; veinzerij. %erfterfungeunft, =-kunst van te veinzen.
berfter'ben, ft. (b.) = sterven, overlijden.
berfteu'ern, fcbtv. (b.) = aangeven (voor de
belasting), declareeren, (waren) belasten.
berftte'bett, ft. (1.) = verstuiven, verstrooid
worden.
berftie'gett = overspannen, laatdunkend, verwaand. Zerftle'Rentieit, Iv. — = overspanning, laatdunkendheid, eigenwaan, verwaandheid.
berftie'ten, fcbtn. (b.) = van een steel voorzien, een steel (er) aan maken.
ontstemmen (menberftintliten, fcbru. (b.)
schen en instrumenten). Zerftint'utung, tn. =
ontstemming.
berftoclen, fcbtv. (b.) = verstokken, verharden; (f.)=verstokken, verharden ; door vocht
bederven (van linnengoed, leer). berfttufts =
verstokt, verhard.
berftoirden = verstolen, heimelijk. berftotr:
lettertveife = steelsgewijze.
berftobjen, fcblv. (b.) = dichtstoppen, toestoppen; (een Buis, leiding) verstoppen;
(scheur) stoppen; berftopft feitt = verstopt
zijn, aan verstopping lijden. Zerftobluna,
to. —, --en = verstopping, 't stoppen, verstoptheid, hardlijvigheid.
berftor'ben = overleden, gestorven; ber bet,
ftorbene Sonig = wijlen de koning.
[berftiVrett, id)n). (b.) = verontrusten, opschrikken, storen]. beritila = verschrikt, ontsteld,
verwilderd, woest.
Zerftvir, = fout, vergissing, misslag; vergrijp (tegen 't fatsoen bij y.); [in Z. geraten=
wegraken]. berfto iten, ft. (b.) = verstooten,
van zich stooten, uitstooten; uit den koers
drijven; [uit nood verkoopen; verstoppen,
verbergen]; b. gegen (tuiber) = zondigen tegen
(de wellevendheid, de spelling enz.). Zerfto':
= verstooting.
flung,
berftreilifren, ft. (b.) = (muur) bestrijken;
(scheuren) dichtstrijken; (f.) = verstrijken,
verloopen, voorbijgaan.
berftreu'ett, fd)tv. (b.) = verstrooien, uiteenjagen; uitstrooien, rondstrooien.
berftriefen, fcbru. (b.) = verstrikken, verwarren, verwikkelen; (wol) verbreien, opbreien;
in einen Streit b. = in een twist wikkelen;
(in Siinben) verstrikken.
berftubie'rett, fcbtn. (b.) = verstudeeren.
verminken, schenberftiintInetn, fcbtn. (b.)
den, misvormen; knotten.
=
(haar)
korten, (booberftut'aen, Wu.
men) knotten, (paarden) kortstaarten.
913erfur#', m. —(eA —e = poging, proef,
proefneming; einen macben = een poging
doen, een proef nemen; einen Z. anfteffen =
een proef nemen. berfulten, fcbtn. (b.) =
(spijzen) probeeren, proeven; (zijn geluk, een
middel) beproeven; b. ettu. su tun = beproeven, trachten, pogen, probeeren, zoeken; b.
ob ether an). tenet 2c. beproeven, probeeren,
of..., einen b. = iem. op de proef stellen,
beproeven; in verzoeking brengen ; (God) verzoeken; ficb (jeine krafte) in, an einer Sacbe
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bertrantiC

= zijn krachten aan iets beproeven; id) berteu'ern, Irbil). (b.) = duurder maken, in
filf)fe mid) betrucbt = ik gevoel lust, neiging prijs doen stijgen, (prijzen) opdrijven. der:
= ten'eruttn, iv. = prijsverhooging.
(om iets to doen). Zerfu'cljer, m.
verduiveld, drommels(ch).
bertettlett
verzoeker, verleider.
Zerfudolfetb, I.; :fanincljen, 1.; jtation, bertielen, fc0iv. (j.) = verdiepen, diep(er)
iv. = proefil veld; -konijn ; -station. maken, uitdiepen; (een wetenschappelijk,
berfurfWtocife = bijwijze van proef. Zerz letterkundig onderwerp) dieper, grondiger
fuAttno, Iv. —, —en = verzoeking, verlei- behandelen; fidj ft). = dieper worden; zich
ding; einen in Z. fiibren = in verzoeking verdiepen (in eitt $toblent); in triibeCkbanfen
bertieft rein = in droevige gedachten verleiden, brengen.
bemorsen, bekladden. diept, verzonken zijn. Zertiejung, to.
tierjui bein, fcbiv. (b.)
berfuntbIett, fcbh). (f.) = moerassig worden, —en = verdieping, uitdieping; verlaging,
in een moeras veranderen; (fig.) to gronde laag gedeelte, kuil; grondige behandeling,
diepgrondige uiteenzetting.
gaan, verliederlijken.
verdierlijken.
fcbtv. (b.): an einem = zich bertle'ren, fcbm. (f.)
berfiin'binett
aan of tegen tem. bezondigen, slecht handelen bertifoi' = vertikaal, loodrecht.
jegens of met iem.; =mit babe icb micf bet= bertirgen, fcbtv. (b.) = verdelgen, vernielen,
uitroeien; opeten, opdrinken, naar binnen
fiinbigt? = wat hob ik misdaan?
— = verdelger,
werken. Zertit'Aer,
gung, iv. —, —en = bezondiging, misdaad.
verdolging,
verzonken, weggezonken; ver- uitroeier. Zettit i nung, tv.
berfunifen
laagd, ontaard, laag gezonken. Zerfuttlett: vernieling, uitroeiing. Zertit'nunOtrieg,
zedenbederf, ontaarding, ver- nt. = verdelgingsoorlog.
belt, iv.
bertolten, fctitti. (b.) = toonzetten, compodorvenheid.
berfilimt, fcbiv. (1.) = verzoeten; veraange- neeren, op muziek brengen. bertiVnen, fcblv.
(t.) = wegsterven (van 't geluid).
namen.
(O.) = verdagen; [een dag bertratft' = verdraaid, verduiveld, verwenscht,
berta'gett,
drommelsch, raar, gek, lastig.
bepalen, vaststellen].
overeenkomst,
..tritge
ZertrapC, nt.
bertiirebeitt, frith). (Ii.) = verbeuzelen.
verdrag, contract. bertra'nen, ft. (O.) =-verdansen.
bertatt'Aett, fcbiu. (b.)
bertai tur = vertatur: men sla (de bladz ) om, verdragen, wegdragen; (einem etiv.) wegnemen;
(hate, koude, honger, alle spijzen) verdragen ;
zie ommezijde.
(et faun ivenig) velen; [afdragen, verslijten;
bertiin'ett, fcbtv. (1.) = vertuien.
bertaulnetn, fcbtv. (b.) = in ongebondenheid beslechten, in 't reine brengen; overeenkomen; verzoenen]; WI) b.
elkaar verdradoorbrengen.
bertaltfObar verruilbaar, verwisselbaar. gen, in goede verstandhouding leven; ficOmit
bertaujiten, fcbh). (b.) = verruilen, verwis- einem b. = met tem. goed overweg kunnen,
selen (gegen, fur; tegen, voor); (hi) verwis- zich met iem. verdragen; bad bertteigt ficb
sing) verwisselen (mit, met). ZertaulMuttn, nicbt mit ineiner q3fficbt = dat is niet met
mijn plicht overeen to brengen.
tv. —, —en = (ver)ruilmg, verwisseling.
=
verdraagzaam, toegevend; overeen to brengen,
verduizendvoudigen.
bertattlettbfac4en
bestaanbaar,
vereenigbaar;
feben
=
eenbette! = verte! sla ('t blad) om!
ilertebrati = vertebraal: van de wervelkolom. drachtig leven. ZertreiglirWeit, iv. = verdraagzaamheid, vreedzaamheid, toegevendheid,
Zertebralen, V. = gewervelde (bereft.
bertei'bigen, fcbtv. (b.) = verdedigen. Zer.: vereenigbaarheid. bertrairtniifita = volgens
verdrag, volgens overeenkomst. Zertra0=
— = verdediger.
tetibiger,
—, --en = verdediging. Zertel i : brutt, nt. = contractbreuk, schending van
binung,
biguttOanftatten, = verdedigingsmaat- eon verdrag. ZertrctiffriOiefOrtber, =
regelen, -voorbereidingen. Zertei'binunOz contractant. ZertrarWitrafe, iv. conventiobiintatid, f. = verdedigend verbond. Zeit!: neele, contractueele straf. bcrtraOlbibrig =
terbinuntOgrunb, m. = grond van verdedi- strijdig met 't contract.
ging, rechtvaardigende reden, rechtvaardiging. L. ertraatent, fcbtv. (b.) = verneurien.
(b.): einem ettv. = iem. iets
= ver- bertrau'ett,
Zertei'bigungdiltrieq, nt., =little,
(een geheim bijv.) toevertrouwen; einem b. =-dedigings oorlog ; -linie.
iem.
vertrouwen,
vertrouwen stellen in iern;
bertabiguttOtod = weerloos.
= op iem. v. Zertran'en, f. =
Zertei'bigungdIltuajOeget, iv.; :ntittel, 1.; auf einen
= verdedigings;imaatregel; -middel; vertrouwen; Z. au einem baben = vertr. in
=raw,
auf einen(etiv.) feten =
-redo (of: apologie).iern. hebben; rein
Zertei'binungdliftftrift, h.).; zUtaffe, iv. = zijn vertr. in iem. (iets) stellen; fin Z. auf =
verdedtgingsilgeschrift (of: verweerschrift, in vertr. op; im Z. = in vertr., onder ons,
onder de roes. Zertratt'endantt, f. = ambt,
apologie); -wapen.
verdedigenderwijze. post van vertrouwen. Zertratt'endntantt, tn.;
bertei'biguttOtueife
= persoon aan Wien gewichtige
Zertei'biquttOnterf, f. = verdedigingswerk. =berfott,
Zertei'bigungd3uitanb, in. = staat van ver- zaken toevertrouwd worden, afgevaardigde.
:fatte, in. = post,
Zertratt'enCtIoftett,
dediging .
zaak van vertronwen.
berteVen, zie bertauett.
berteWbar = verdeethaar, uitdeelbaar. tier= fliertrau'enOefig = goed van vertrouwen,
fcbtv. (b.) verdeelen, uitdeelen; Trot hoopvol. bertrau'ettobolt = hoopvol, ver= brood ()rider de artnen trouwend; vol vertrouwen. Zertratt'et0:
linter bie 9,1rmen
= indee- botunt, f. = votum van vertrouwen.
uitdeelen, uitreiken; bie Zru4en
de belastingen bertrattiern, idle. (b.) = vertreuren, in droefauf
len; bie Zteuern
omslaan over; fitt V.= zich verdeelen. p er: heid of in rouw doorbrengen.
verdieping, uitdeeling; indee- bertrou'licb = vertrouwelijk (mededeeling,
teilung,
bespreking); gemeceznam.
ling; omslag.
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verdroomen, verbertraulnen, fcbin. (b.)
zeuren.
bertrauf = vertrouwd, gemeenzaam; auf
bcrtrautem cute = op vertrouwelijken voet;
bertrauter Ilmgang = vertrouwelijke omgang;
mit ether S13racOe b. fein = met een taal
vertrouwd, gemeenzaam, goed op de hoogte
zijn.
bertrerben, ft. (b.) = verdrijven, verjagen,
wegdrijven, wegjagen; (honger, Borst, verveling, den tijd) verdrijven; einem bat; 2acben
b. iem. den lust om te lachen doen vergaan; (waren) verkoopen, omzetten; (kleuren)
zacht doen uitloopen, verzachten. Zertreii=
bung, In. – = verdrijving, uitdrijving,
verjaging: verkoop, debiet; 't doen vervloeten
(van kleuren).
bertreten, ft. = (einen, ettn.) vervangen,
de plaats innemen van, dienst doen als;
(einen bar Wericbt, ein 93olf 2c.) vertegenwoordigen; aterftelfe an (bet) einem b. de
plaats van iems. vader innemen; (meening
e. d.) staande houden , verdedigen, voorstaan;
(einen, ettn.) vertreden, vertrappen, oneer den
voet treden; (bie Rinberfcbube) b. babett =
= zijn voet
ontwassen zijn; ficb ben auk
verstuiken; 1tc bie Oeine ettv. zich een
beetje vertreden, wat beweging nemen;
einem ben aleg b. iem. in den weg treden,
iem. den weg versperren. Zertreter, m.
= plaatsvervanger; vertegenwoordiger (van een y olk, een firma e.d.); verdediger, voorvechter (van een meening enz.).
Zertreiterfcbaft, — = vertegenwoordiging. Zertrelung, tn. —, —en = vervanging; vertegenwoordiging; agentschap; y olksvertegenwoordiging. %ertreitung-c4foften,
431. = kosten van plaatsvervanging; waarnemingskosten.
= verkoop, omzet, debiet,
Zertrieb',
bertrinlen, ft. (1.) = (geld , tijd) verdrinken.
verdrogen, uitbertrocrnen, fct)n).
drogen, geheel droog worden.
fcbtn.
(b.)
=
versjacheren,
aan
bertrii'beln,
den uitdrager verkoopen; (zijn tijd) verbeuzelen, verknoeien; verwaarloozen.
bertriji ften, fcbtu. (b.): fie b. ibre Oftiubiger
auf nacbfte4 Zs'abr = zij paaien hun schuldeischers met beloften tegen 't volgende jaar;
ben lingtiictiiMen bertaftet man auf beffere
8eiten = tracht men te troosten met 't vooruitzicht van betere tijden; idj bertriifte midj
auf Me Bufunft = ik hoop maar op...
bertruinplen fir4, fcbtn. (b.) = al zijn troeven
uitspelen.
bertuclein fcbtn. (b.) = wegmoffelen.
verkwister, verspiller.
Zertu'er nt.
bertu'erifci), bertu'ilit = verkwistend.
Zertuntna'fien, qm. = vertumnalia (Oud-Rom.
feest ter eere van Vertumnus, den god der
jaargetijden).
bertuni, unr. (b.) = verdoen, verkwisten,
verspillen, nutteloos uitgeven.
bertu'frben, (b.) = verkeerde dingen
verhelen, in den doofpot stoppen, doodzwijgen, susses.
bertiVtern fick fcbtn. (b.) = in de war raken.
Inni s /Win, fcbtu. (ti.) = (einem ettn.) kwalijk
nemen.
berii iben fcbtu. (b.) = (misdaden , enz.) plegen,
begaan; [uitoefenen, uttvoeren). Zen's/lung,
= 't plegen, begaan.
bespottelijk maken.
tier-1111M f(tntl.
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berun'ebein, fcbtr. (b.) = verlagen, vernederen.
berunsebren, fcbin. (b.) = ontwijden, onteeren; oneer of schande aandoen; zwart
maken.
berun'elnigen, i'Mm. (1.) = oneenig maken;
fidj b. = kwade vrienden worden.
kwaadspreken
berun'gtimpfen, Tobin. (b.)
van , belasteren , smaden, zwartmaken, schand—, —en =
vlekken. Zerun'glimpfung,
kwaadsprekerij, laster, smaad.
beruni gtficren, fcbin. (b.) = verongelukken,
(van schepen en ondernemingen ook:) schipbreuk lijden; bie Zerungtiidten = de verongelukten, de slachtoffers.
bernn'beitigen, fcbtn. (b.) = ontheiligen, ontwijden.
berun'reinigen, fobtn. (l.) = verontreinigen,
(de lucht, den dampkring ook:) besmetten.
berungftalten, fcbtu. (b.) = misvormen, mismaken, wanstaltig maken, ontsieren.
berun'treuen, fcbtn. (f,.) = (gelden e. d.)
verduisteren, ontvreemden. Zerun'treuer,
m. = verduisteraar, ontvreemder.
Zerun'trenung, tn. —, —en = verduistering,
vervreemding.
berun'Ocren, fcbtn. (b.) = ontsieren, mismaken, misvormen.
berurjartien, fcbtn. (b.) = veroorzaken, teweegbrengen; (einem Rummer) berokkenen; einen
etreit b. = aanleiding geven tot een twist,
een twist veroorzaken. Merurlarber,
=
oorzaak. Zerilr'facbung, tn. —,
veroorzaking, aanleiding, oorzaak.
berur'teiten, icbtv. (b.) veroordeelen; zie
ook: OefangnO, Roften, Bucbtbau?., Zerur,
teitung, tu. —, —en = veroordeeling.
fcbtu.(b.)= verveelvoudigen.
vermenigvuldigen.
berbierlarlien, fcbtu. (b.) = verviervoudigen.
berboll'iontmtict) = te volmaken, voor volmaking geschikt. berboU'iontmnen, fcbtv.
(b.) = volmaken, verbeteren; voltooien;
b. = zich volmaken; zich geheel ontwikkelen.
Zerboillominnung, to. —, —en = volmaking, verbetering. berbottionfinnung4=
fabig = te volmaken, voor volrnaking geschikt.
berbottiftanbigen, fcblu. (b.) = volledig maken,
aanvulien, completeeren. ZerboltItiinbi:
Bung, —, —en = aanvulling, completeering.
[berborleiten, fMin. zie iiberborteiten].
beriva'r4en, Icblv. (b.) = (den nacht) doorwaken, wakend doorbrengen.
berwartrfen, ft. (b.): Me Rfeiber = uit
zijn kleeren groeien; (een litteeken) kwijtraken (met den groei); (f.) = vergroeien:
samengroeien, verdwijnen; ein 43fab her=
tniicbft = groeit vol, groeit dicht; eitt Rinb
beriviicbft = groeit scheef; ein nertnacbfener
allenfcb = scheefgegroeid, misvormd mensch.
Zerinabr, m. = bewaring, hoede. berwarrett,
fdpn. (b.) = (zijn geld) bewaren, bergen,
beNeiligen (gegen inbrudj, bor Zieben); bae,
tau., b. = op 't huis passen; (een gevangene)
zich begegen
bewaren, bergen; fiat
veiligen tegen; opkomen, protesteeren tegen.
= bewaarder, depoZerinairrer,
zitaris,
bertuabri foren, fcbtu. (b.) verwaarloozen,
veronachtzamen, verslonsen, achteloos behandelen.
= bewaring, hoede,
Wtuniyrung, to.

"ZertualguitOntittet.

615

zorg; protest, verzet; Derr R. bat (biitt) bie
often in Z. = de beer N. heeft de stukken
in bewaring, ze berusten bij den beer N.;
ettu. in Z. nebmen = jets in bewaring of
onder a'n berusting nemen; Z. gegen etiv.
einlegen = verzet, protest tegen jets aanteekenen, tegen lets opkomen. Zeriontr:
rutiOntittet, T. = middel om iets goed te
houden, prezervatief. Zertuatyrung4ort,
= bewaarplaats.
beritiai'fen, fcbiv. (b.) = tot wees maken.
ouderloos maken; (1.) = wees worden, de
ouders verliezen. berwaiir =alleen (staand),
ouderloos, eenzaam; berrvaifte Ainb = ouderloos kind; bertvaifta ,5a10 = verlaten, doodsch
burs.
bertuatlert, fcbru. (b.) = (gemeente, staat)
besturen ; (vermogen) beheeren ; (ambt) waarnemen , bekleeden, uitoefenen. Zerivaller,
m. = bestuurder, beheerder, rentmeester. ZerinartUttia, Iv. —, —en = bestuur, beheer; uitoefening, waarneming.
= bestuursZertuallutiOauOrtiuff,
=
commissie. Zertuat'tuttO _eant.er,
fi
ambtenaar bij de administratie. Zertunt':
tunObetiiirbe, = bestuur, autoriteit.
1.4ertuartuttnale3irt, in. = bestuurskring,
ressort. ZertualltutObienft, m. = administratieve dienst. ZertuartunfOfacf), f. = talc
van dienst, bestuurstak. Zerivatungtsiatg,
1. = dienstjaar. kt3eritiatuntOrat, in. = raad
van administratie, bestuursraad; titel(onderscheiding voor een bestuursman). Zerivav:
tungt4faite, iv. = bestuurszaak. auf bent
ZertuartuttOtume, = langs administratieven weg. ZertuartunOtuefeit, f. = bestuurswezen, administratie. ZertnalitUnO.
3Weifl, m. = tak van dienst, bestuurstak.
bertnaiti bethar = veranderbaar, veranderluk ,
te veranderen; (van breuken) herleidbaar.
bertuan'tletn, fc4tv. (b.) = veranderen, (in
kalk) veranderen, doen overgaan; (een breuk)
(zich) ververanderen, herleiden; ficb
veranderd, herleid;
anderen. berinan'bet
gang = omgekeerd. ZentrattlYlung, Ia.
—, —en = verandering, omkeering; (van
breuken) herleiding.
bertuatibti = verwant: vermaagschapt, tot
de familie behoorend, nauw bijeenbehoorend,
gelijkgezind , gelijkgestemd ; er ift mit mit ti =
hij is met mij verwant, hij is familie van mij;
natje b. = van nabij verwant; iveitfiiufig b. =
ver verwant, in de vertu familie van elkaar;
fie flub miittertid)erfeit ze zijn familie
van moederskant; berlvanbte Seeten = verwants zielen; ein Qlerlaattbter een bloodverwant. Zertuattb'renbefur4 = familiebezoek, familie over, familie te logeeren.
'-,X;ertuatibt'fitaft, Iv. —, —en = verwantschap: familie, gelijke geaardheid, gelijke
gezindheid, 't bijeenbehooren; (in de scherk.)
affiniteit. berivanbt i fdjafttici) = (als) van
bloedverwanten, (als) van familie, als bloedverwanten, als familiehd, familie...
verwantschapsivatibti fMnfOgrab,
graad.
=
(uadrulckelijk)
vertuarlten, fdpu. (b. )
waarschuwen.
twill:00ft, ft. (1).) = (kleur) uitwassclien,
wegwasschen; (zeep) verwasschen, opwasschen;
verivafcbene Melt) uitgewasschen, (in de
wasch) verkleurd kleed; (van stijl) karakterlees, kleurloos ; (van karakter) onbeslist, flauw.

MerIverfung.

(b.) = verwateren, aanbertudffern,
lengen (eig. en fig.).
berwe'ben, fc4in. (4.) (garen) verweven,
(met weven) verwerken; samenweven, in
elkaar weven, samenvlechten.
ticrtuedyfetn, fcbru. (0.) (bij vergissing)
verwisselen; verwarren; fie feben ficb a um Z.
aljntidj = ze (ge)lijken sprekend op elkaar.
Zertnetb if(e)tutto, to. = verwisseling, verwarring, vergissing.
[bertne'nen fir°, ft. (b.), direr Sacbe = zich
iets vermeten, zich iets onderstaan, iets wagen,] bertve'nett = vermetel, stout, roekeloos; zie ooh Zebeutung. Zertuegettlyit, Yu.
—, —en = vermetelheid enz.
berlueliett, fcbtv. (ti.) = verwaaien, uiteenwaaien, wegblazen; uitwisschen, wegvagen.
bertuetyren, fcbiv. (b.) einem etrv. = beletten,
verbieden.
bertueidrfilten, fcbith (tj.) = verweekelijken,
verwijfd maken, ontzenuwen. beritnifirlid)t =
verweekelijkt, verwijfd. Zertueirlytidiung,
= verweekelijking, verwijfdheid.
iv.
bertvei'gent, fdiru. (i.) = weigeren (belastingen, gehoorzaamheid, den eed e. d.); onthouden. sZertuel'ilerung, tn. = weigering, ontzegging.
beritnilett, fcbtv. (0.) = blijven, toeven, verblijven, vertoeven, zich ophouden; etiv.langer
= wat langer bij jets stilstaan;
bei etiv.
= zich ophoulaten blijven, ophouden; ficb
den, (ver)toeven, (ver)blijven.]
beriveiltett, fdpv. (tj.) weenend, schreiend
doorbrengen; (ben Scbmera) uitschreien, schreiend verzachten; (Zrlinen)uitputten; berineinte
Kugen = betraande of roodgeschreide, rood_geweende, roodbekreten oogen.
ZeriveW, at. = verwijt, berisping,
standje, uitbrander; einem men Z. geben =
iem. een verwijt, standje maken, een berisping toedienen, een uitbrander geven. tier:
Itiefen, ft. (b.) : einen [2anb0] au?, bem .Vanbe
= (uit 't land) verbannen; in bie Zerbanming = verbannen; einen an ben Rtinig,
alt (tun) ba?, Wericbt, auf bie Zorfcbriften, auf
ein anber6 Gott b. = iem. naar den koning,
naar 't gerecht, naar de voorschriften, near
een ander woord verwijzen; einem etiv. =
iem. jets verwijten. Zertuel iturtg, iv. = verbanning, verwuzing.
Vertnet ifen, fcbtv. (f.) = verwelken, verleppen,
verflensen.
bertheitliciien, fcbm. (f).) = wereldlijk maken,
secularizeeren; (f.) = wereldlijk worden.
= secularizatie.
thettlidyng, In.
bertuentvbar = bruikbaar, geschikt, dienstig.
bruikbaarheid,
Zeriventvbarfeit,
geschiktheid, dienstigheid. bertnen sbett, unr.
(fein
9.Iuge
bon
einem)
afwenden;
Oetb,
at.)
tech, ;left auf (3u) etta. = aan jets besteden; jeinen tinffuf3 bei einem b. = zijn invloecl
bij iem. aauwenden; fict) fur einen (bei einem
anbern) = voor iem. (bij een ander) tusschenbeide komen, opkomen, een goed woord
doen. Zeritiens buita, iv. = gebruik, aanwending; tusschenkomst; feine Z. fiir etiv. Oben,
finbeit = jets niet kunnen gebruiken.
berly eri fett, ft. (f).) = door elkaar werpen of
gooien (drukletters bijv., woorden); verwerpen, afkeuren; (wetsvoorstel) verwerken, afstemmen; (rechter, getuige)wraken; fist
verkeerd werpen (in 't kaartspel). bertuert
ticlj = verwerpelijk; wraakbaar. Zertuerjunn,
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= wraking (van een rechter of getuige);
verwerping (van een zondaar); afstemming.
beriverlen, fcbin. (b.) = partij trekken van,
in praktijk brengen, nuttig (of voordeelig)
ebruiken; te gelde maken, realizeeren.
erinerstung,
— = gebruik, 't partij
trekken van; realizatie.
I. beritni fen, fcbin. (1.) = vergaan, verrotten.
II. berluelen, fcbiv. (b.): ein Knit b. = wearnemen, bekleeden; ('t rijk) voor een ander
besturen. ZerWejer, — = bestuurder.
berIveWild) = vergankelijk, aan verrotting
onderhevig.
Zertuelung, Ia. —
verrotting, ontbinding; in Z. ithergeben = tot ontb. overgaan.
II. 4,13erluegfung,
— = bestuur, bewind.
bertueften, fd)in. (b.)
verwedden.
bertinftert = verweerd; vervloekt, drommelsch.
beriviItett = vorig, laatst, verloopen.
bertufiti feit, fcbin. (t.) = (was, geld) verboenen, verpoetsen; (geld) verboemelen; einen
= iem. afranselen.
berivicleitt, fcbin. (fj.) = in elkaar wikkelen;
einen in einen Streit b. = iem. in een twist
wikkelen; (bie aftf3e in etla.) verwarren; fict
= ingewikkeld worden; verward raken;
ficb in einen 43roaef3 b. zich in een proces
wikkelen; ein berbActetter actri = een Ingewikkeld geval. Zerivic i rettutn o —, —en =
verwikkeling, verwarring, moeilijkheid, cornplicatie; knoop, intrige (van een drama).
berinte'nen, ft. (b.) = wegen, afwegen;
= zich vergissen (bij 't wegen), verkeerd
wegen.
bertnitibent, fcbin. (f.) = verwilderen: wild
of woest worden; (b.) verwilderen: wild
maken.ZeriviVberung, in. —= verwildering.
bertuiti tinen, fcbin. (tj.) = inwilligen, toestaan.
= (verlies, schande, verberivitt iben, ft.
driet) te boven komen, overkosmen.
bertutrien, fcbin. (b.) = (zijde, wol) verwerken; (leven, vrijheid, geluk) verbeuren, door
schuld verliezen; [plegen; zich (straf) op den
hals haler*
fcbin. (b.) = verwerkelijken,
verwezenlijken; flit
verwezenlijken,
uitkomen. Zertuirflicturtg,
—, —en =
verwezenlijkin g.
Zertutr'iung, iv. — = verbeuring, verbeurte.
berivieren, fcbin. (tj.) = verwarren, in de war
brengen, dooreenhaspelen. tierhilirrt = verward, in de war, verbluft. Zerivir'rung,
—, —en = 't verwarren, verwarring, warboel; verlegenheid.
berivirtfrijaften, fcbin. (b.) = (geld) verkwisten, opmaken.
berivifit'bar = uitwischbaar. bertui'litett,
fdpu. (fj.) = uitwisschen, wegvegen, afvegen;
berluilitt'= uitgewischt, weggewischt, verbleekt.
bertuiftent, febin. (f.) = verweeren, verkleuren, bederven, vergaan. bertuiftert = verweerd, verkleurd, bedorven, vergaan; (van
menschen) verloopen, vervallen.
berinit'ivet = weduwnaar, weduwe; bie bets,
= de koningin-weduwe.
Initinete
beriturgen = (stud.) vermetel, waaghalzig.
berttwirnen, iMtn.
= (huur) verwonen;
('t huis) uitwonen.
bertnigynen, fcbiu. (1).) = verwennen. 13CT:
tuijimts beit,
= verwendheid.
= verwenning.
flung,
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bertvori fett = verworpen, veracht, eerloos,
laag, bedorven, verachtelij k ; ein Zerinorferter =
een verworpeling.
berthor'ren = verward, (geestelijk) in de war,
(van toestanden) onontwarbaar, verdraaid.
Zeritior'rettficit, la. = verwarde toestand,
verwarring.
berituunb i bar kwetsbaar, verwondbaar.
ZertounbIntrfeit, Ia. = kwetsbaarheid. tier:
tuutt'Den, fcblro. (b.) = worden, kwetsen; ber
Zerinunbete = de gewonde.
bertuttn'berflit = verwonderlijk, wonderlijk,
bevreemdend. berluutt'bent, fcfjiu. (b.) =
verwonderen , bevreemden , verbazen. Zer.,
Wititiberung, In. — = verwondering, bevreernding, verbazing; einen in Z. feten
iem. verwonderen, ierns. verwondering opwekken of gaande maken.
—, —en = verwonding,
Zertinufmutg,
wonde, kwetsuur.
bertuttiffd5ett = betooverd.
fcbin. (b.) = verwenschen, vervloeken; betooveren. Zertufiin'frining, —, —en = vetwensching, vervloeking; vloek; betoovering.
beriviirjeftt = verdobbelen.
berivii'fitett, Id*. (fj.) = verwoesten, vernielen. Zerivieftung, —, —en = verwoesting,
vernieling.
I/ma'am, fc4h). (b.) = versagen, den cooed
verliezen, moedeloos worden, vreezen. tier=
3ant' = versaagd, moedeloos, bevreesd, angstvallig. Zerytaffieft, in. — = versaagdheid,
moedeloosheid, angstvalligheid, schroom.
intlettrIen fitt, fcbin. (4.) = zich vertellen,
verkeerd tellen, zich vergissen.
(een rad) vertanden,
ber3afriteit, fcbtn. (b.)
van tanden voorzien; (met tanden in elkaar)
= vertanding;
lasschen. Zer3atttruttn,
tandwerk.
beryllYfett, fcbru. (b.) (wijn, bier) tappen
(scherisend oak van andere dingen), vertappen; vertanden; van tendon , punten voorzien; lasschen.
ber3iirletn, fcbiti. (b.) = vertroetelen, verwennen, bederven.
betooveren. Zerz
tierytu'berit, fcbiu. (tj.)
—, —en = betoovering.
3aus beruttii,
bergiitti nen, fcbin. (fj.) = omheinen, met een
beg of schutting omgeven, afsluiten. Zer.,
—, —en =omheining, afschut3dulturtg,
ting, afsluiting.
ber3e'rben, fcbin. (tj.) = (geld) verteren. verdrinken ; (tijd) met drinkgelagen doorbrengen.
beryinffaiteit, fcbrn. (b.) = vertienvoudigen.
bereietyren, fcbin. (fj.) = eten, opeten; (voorradon) verbruiken; (geld) verteren, uitgeven;
verteren(: to niet doen gaan, vernielen, doen
wegkwijnen); verkwijnen, vergaan;
ariebe erndbrt, Unfriebe berybrt = eendracht
rnaakt macht, tweedracht breekt kracht. Zer:
= verteerder. ZervIr:
3efrrer, In. --,
= vertering.
rung,
bervicfrneit, fcbin. (b.) opteekenen, inschrijven, opgeven, afzonderiijk noteeren, aanteekenen; verkeerd teekenen; fidj b. = zich
met teekenen vergissen. Zer3eicfyiti, f.
—fed, —fe = lijst, afzonderlijke opgave, register, catalogus, tabel. Zer3eiriptung,
specificatie; vergissing, fout in de teekening.
beraerinit, ft. (fj.) einem etro. = iem. lets vergeven; Cie! vergeef me! — excuzeer
me I — pardon! ber3eitrIbt vergee/lijk, verschoonlijk. Zervi'WIng,
= vergeving,

benerren.
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ibrierett.

verschooning, vergiffenis; um Z. bitten = ver- [bentuat'Aeln,
(fj.) = trappelen van
ongeduld].
giffenis vragen; urn Z.! = vergeef me! —
pardon!
bergueileitt, fcbir. (b.) an einent = aan iem.
ber3erfrett, fcbiti. (fj.) = (den mond, 't gezicht) wanhopen; vertwijfelen, wanhopig worden;
vertrekken, verwringen; tot een karikatuur
ein ber3ineifefter kampf = een wanhopige
maken. Zer3er'rung, —, —en = ver- strijd; bet* ber3ibeifefte %acbbar = die vertrekking, verwringing; misvorming.
vloekte buurman; ber3meifett ibenig = razend
berActletn, fd)ro. (b.) = wegmaken, verspilof bedroefd weinig. Zer3tueirtuttn, — =
len, verknoeien, verbeuzelen.
wanhoop, vertwijfeling; einen in, Sur Z.
93er3ir4t'
—(e)6, —e = afstand;
bringer = iem. wanhopig maken, tot wanauf &W.
teiften, tun = van iets afzien, iets afstaan, hoop brengen. ber3WeirtnnObott = waniets opgeven. bergc4'ten,
(b.) out chi-. = hopig.
van jets afzien, afstand doen van iets, lets berpuei'nen fitt, fttib. (b.) = zich vertakken,
opgeven. Zer3irinleiftung,
--, —en =
—en =
zich verdeelen. Zeraluergung, ix).
afstand.
vertakking.
ber3ielwit, ft. (fj.) = (den mond, 't gezicht) berpuer f nen, fcfm. (f.) = klein blijven, ververtrekken, verwringen; vervorrnen; mis- groeien.
vormen; (kind) verwennen, bederven; (ver)- berpuirft' = verdraaid, verwenscht, dromtoeven, blijven: vertragen, uitstellen, op de
melsch.
lange baan schuiven; [dralen; verplanten]; ber3tair f beit = niet wel bij 't hoofd.
obne eine %time au b.
..rien = vesicatozonder een spier to Zejitato'riunt, f.
vertrekken: (f.) = verhuizen; ficb
rium: trekpletster.
=_ (van
=
Vespasianus.
hoot) scheef trekken, krom trekken; (in Zeftlafiatt',
—n = vesper, vroegavond't schaakspel) zich verzetten, verkeerd zet- Ze'fbcr, in.
ten; (van onweer, kruitdamp, wolken) weg- dienst (in de R. K. kerk); narniddagboterham,
= de avondklok
trekken; (van rimpels e. d.) weggaan, weg- vieruurtje; Sur
trekken, verdwijnen; vertraagd worden, luiden.
= vesperlibrood
uitgesteld worden, op de lange baan gescho- 93e'iperlibrot, 1.; ,Rfotte,
y en worden. 44.3er3ie'4en, 1. = vertrekking, (vroegavondbrood); -kiok.
verwringing; 't verwennen, bederven; uit- be f ipertt, fcbru. (b.) = vroegavondboterham
stel, vertraging; verhuizen.
eten.
= vesperli:3eit,
ber3ie'rett, i d/ i1) . (1.) = versieren, verfraaien, Ze'fberilPreDint,
opsieren; illustreeren. Zer3le'ruttn„
preek; -tijd.
---nett = Vestaalsche maagd,
—en = versiering, opsiering, verfraaiing, Zeftalitt, in.
versiersel, tooi. illustratie.
nnesteres van Vesta.
berginitnern, fcbiti. (fj.) = betimmeren, met Zeftthiit', f. —(e)11, ---e = vestibule.
Vesubout beschieten, bekleeden; (schip) repareeren. Zefttb',
= Vesuvius. befu'bifM
timinf ien, frbiu. (b.) = verzinken, met zink viaansch.
bekleeden.
Zeteran', in. —en, en = veteraan, oudgetier3iifitert,
(6.) = vertinnen. Zer3itt': diende.
= vertinning, vertinsel.
= veel!arts;
nuttn, in.
1eterittar'llar3t, in.; :frif)utc,
betlinlett, lam). (b.): ein Rapitat
= rente -artsenijschool.
betalen van een kapitaal: fob ber3infe bah Zeito, f. —(6), —6 = veto: verwerping,
Gelb mit 5 0/0 = ik betaal 5 0/0 rente van verbod ; fein ,511. gegen ettb. eintegen = zijn
't geld; jilt
= rente oporengen. ber3itae.: veto tegen jets mtspreken.
---, —n = slechte (oude) vrouw,
lid; = rentegevend. q.4er3liffuita,
Zet'tel,
—en = rentebetaling; rente, intrest.
totebel.
tser3ii'nern, Irbil). (b.) = vertragen, uitstellen, Zet i ter, in. —6, —n
neef. betlertid) =
op de lange baan schuiven; fici) b. = ver- van neef, als van een neef; als neef.
traagd, uitgesteld, op de lange baan ge- tern lid), fajib. (b.) = elkaar neef noemen.
schoven worden. Zer3ii i nerung,
= ver- Zetf ternnunit, in. = nepotisme, familiebetraging.
gunstiging, neefjesmakerij. 1erternfr4aft,
—, —en = neefschap.
ber3oll'bar = aan accijns of rechten onderhevig. berpfi len, fdpv. (t.) = rechten be- Zegations,
—, —en = plagerij. begie'ren,
(b.) = plagen, kwellen, tergen, voor
— = betaling
talon van. 1er3oViung,
--, —en =
van rechten.
den gek houden. Zegiererei',
f. = fixeerberiotletn, fctjtv. (b.) = v,egmaken, ver- plagerij, fopperij.
slingeren, verwaarloozen.
beeld, vexeerbeeld.
fopliglas,
nt.
(3.) = verrukken, in geest- Zegier'llgkO, f.;
ber3iiefett,
vervoering brengen, van 'taardsche als weg- -ring.
rukken, in extaze brengen. tler3iielutta, ZeOer'fc4tot f. = geheim slot. Zegier'=
Omega, nt. = fopspiegel.
geest vervoering, extaze.
iv. —
berAuclern, (din). (b.) = versuikeren, ver- Ze3ler', in. —(e)6, --e = vizier (Turksch
zoeten, zoet maken; bie title
= de pil minister). 1 e3iernts f. --(e),
= vizierschap.
vergulden.
bra. = bergtekbe.
uitstel; verwend pop- v. gr. = verbi gratia: bijvoorbeeld.
—(e),3
Zermtai ,
petje, troetelkind, liefje: e6 ift Obefabr fin bi'a = via: over: b. 1131arfeitte = via, over M.
= er is gevaar bij verwijl; uitstel is bier 1iabuft', in. —(e)6, —e = viadukt: overhoogst gevaarlijk. er is dringend gevaar. brugging (over straten, dalen e. d.).
viaticum : teergeld;
Zer3110'3infen, 3t. = rente wegens ver- Zia'tifunt, f.
laatste Avondmaal voor stervendon.
traagde betaling.
uer3u4rfett, fcbin. (b.)
uithalen, uitrafelen Zibration', in. —, ---en = vibratie: trilling.
vibreeren: trillen,
(pluksel bijv.).
bibrieren, fdqu. (b.)
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zie Oiae...
vice versa = vice versa: omgekeercl,(heen)
en terug.
th.; =ftrafi' e, tn. (od. :then, tn.) =
buurtilspoor; -weg (bijweg, die straat- of
postweg is).
vid. = vide : zie.
1. —(5.4): mit bent beriOen =
vizeeren, met zijn visum teekenen, voor
gezien teekenen. Wbie'rett, fctn. (1).) =
vizeeren. Zibiutation s, tn. —, —en; %thi,
ntalunt, 1. = 't vizeeren ; wettig afschrift. bibiutie'reu, 103. (0.) = vizeeren,
voor gezien teekenen, legalizeeren.
1. —(e) vee, stuk vee, dier, beest.
4431efflarattei, tn.; :ar3t, nt.; :altOileffuttg,
to. = veelfartsenij; -arts; -tentoonstelling.
= paardevlieg, horzel.
ZiefOreutfe,
Ziefrlifittter, f., :fiattbef, m.; = 4iittbter,
=
veellvoeder; -handel: -handelaar.
veelikudde;
nt.
iv.;
-herder.
= binnenplaats voor 't vee, erf
1.11erbof,
bij den veestal; veefokkerij; veemarkt. tile':
101r4
beestachtig, hondsch. Zietrfiterfit,
stalknecht. 9.3iefrfrtm, m. veemarkt.
= stalmeid. Ziefrutarft,
Ziefrntagb,
veemarkt. biefrntiiflig = beestachtig,
m.
= 't vetmesten.
dierlijk. Ziefrutaft,
veepacht. Zietridoveninte,
ZiefrOctclit,
= wed, drinkplaats voor 't vee.
leirlfeurfie, tn.; qtanb, m.; :fterbett, f.
vee II ziekte; -stapel; -pest.
Ziefrfteuer, tn. = belasting, accijns op 't vee.
Ziefrtribtfe, to. = drinkplaats (voor 't vee).
Ziefftrift, to. = weiderecht; veeweg.
tuagen, m. = beestenwagen. Zietylveg, tn.=
weg voor 't vee. ggietrItielbe, to. = weide.
Ziefroff, m. = belasting, accijns op 't vee.
ZiefrAucljt, to.=veeteelt. Ziefi'aiickter,nt. =
veefokker.
Wet = veel; Gelb, biej6 bide Oefb, mein
Mete t)etb = veel geld, dit vele geld, mijn
vele geld; biet(e) S3eute = vele (veel) menschen; nicfjt biet6 fonbern = niet velerlei
maar veel; bad ift b. od. um biet6 fd)iiner =
dat is veel mooier; be y Outen 'tic* au b. =Met to veel van 't goede, niet zit to mooi;
banacl) = 't kan me ook wat
idj frage
schelen; id) rueif3 tote er fjei3t = weet ik
't hoe hij beet; zie ook: Wuff)etten, IReben,
Wilf)mert.
bierlarmin; :artin; :iiftig = veelliarmig;
-soortig; -takkig.
= uit veel deelen (bander) bestaande. bief i libebeutettb = veelbeteekenend,
zeer belangrijk, zeer gewichtig, beteekenisvol.
= veel bezigheden hebbende,
met bezigheden overladen.
bief' II befbrorfiett ; Miitterin ; :bfuntig
veellbesproken; -bladig; -bloemig.
voor verschillende uitleggingen
biel'beutin
of opvattingen vatbaar, dubbelzinnig. Ziel'ecf,
—e
= veelhoek. biel'ertig = veelf. —(0,
hoekig. bieterfei = velerlei.
:fat:
t in veelvoudig, menigvuldig, veelvuldig,
dikwijls, herhaaldelijk, in menig opzicht.
biet'fiirfjeria = veelvakkig, veelhokkig.Zieti:
= veelvoudigheid, veelvulfiiftigfeit, to.
digheid, menigvuldigheid. biel'farbia vealveelvingerig.
kleurig, bent. bierfittgrig
veelvlak.
Ziefiflack 1. —(e)b, —e
= veolvleugelig. Wet'farmin

bierglieb(e)rig.

veelvormig. Zief'frak tn. —6, —e = veelvraat (eig. en fig.), gulzigaard.
:gefettfin; :nefiebt -= veellvoetig (of: -pootig); -geledig; -geliefd.
bienereift = bereisd. biergeftaftin = veelveelgodenvormig. ZiefOttercis, to. —
dom. uictinriffeug = veelstijlig. Zierf)eit,
to. —, —en = veelheid, veelvuldigheid,
menigte. Ziellierrfttaft, to. = veelheerschappij, heerschappij van velen, polyarchie.
— = veelhoevig (dier).
Zieflotfer, m.
= veeljarig, langjarig.
bierlfantig ; :teritin;
:faPtiti
hoekig -kernig(-pittig);-vliezig;-hoofdig.
= veelzadig.
bieffeiffit = misschien, wellicht, allicht. 'diet:
fiebAeit, 1. = Philippine. bleflual0) =
veelmaal(s); id) banfe b. = ik dank u wel
zeer. biellttafia = herhaald. Zieltniinnerer,
= veelmannerij, polyandrie.
to.
n(er)ig = veelmannig, -helmig. bientebr,
bietitte4e = veeleer, peen, integendeel; nfitt
foferir niet zoozeer... als wel.
Wen-tam-in = veelnamig. Zierrebiter, trt. =
veelprater. bierreibin = uit veel rijen bestaande; (van halssnoeren) veelvoudig.
biel'ilfacienb; .faiti“, =fautig = veelllzeggend; -snarl,;; -zadig.
bienfiitifig; :Minna veellizuilig; -schalig.
Zief'fcbreiber, en. = veelschrijver. Werfei:
fig = veelzijdig: met veel zijden, afwisselend;
(van kennis e. d.) veelzijdig; (van personen)
veelzijdig (ontwikkeld).
= veelilletterWelliftWo; .44attici ;
grepig;-spletig; -puntig.
bier fOraitig ; :ftettri efin; :W11111141= veel[italig; -stengelig; -stemmig.
; :umfaffettb
-tonig; -omvattend.
bierilberheifietth; :bertniinenb ; :beef ire:
c4eitb = veelilbelovend; -vermogend; -belovend.
= veelwijverij, polyZieftueibera,
gamie. biefluittr(e)firi = veelhoekig.
tuiffer, nt. = veelweter. trier3iiitoin = veeltongig, veeltalig.
bier = vier; tuft littb unier bier(e) = we ziju
met z'n (met ons) vieren; u bieren (foramen) =--vier aan vier; met z'n vieren; (Ate biere (bon
fit t) ftrecfett handen en voeten, de vier
voeten uitstrekken; voor dood liggen; auf
often bieren geben, friecf)en = op handen en
voeten loopen, kruipen; mit bieren faijren =
met de vier rijden. 4icr, to. —, —en = vier.
vierliarmig; -beenig
bier'llarutig;
[(of: -voetig).
Zier'bfutt, 1. = vierblad.
; :briif)tig = vierllbier'ilbliitterig;
bladig, -bloemig; -dradig.
tiered, f. —e vierhoek, vierkant.
Ofer'ectio = vierhoekig, -kantig. ble'rerfei
vierderlei, vierderhande. bier'fatt = viervoudig, viermaal; bob Zierfaste = 't viervoud; ant bat; Zierfa* bertnefiren=viermaal
zoo groot maken, verviervoudigen.
bier' ljfasterin; :farbitl; :Trinacria; :ftiigefig =
vierilvlakkig (of: -hokkig); -kleurig; -vingerig;
-vleugelig.

nt. = viervorst, tetrarch. bier':
fitfrig = viervoetig. Zfeeflifger, tn.
— = viervoetig der, viervoet (e. d.).
vierspan; quadriga.
gefbann, T.
vierilvortnig;
bier'llfleftatin ; ,rifieb(e)rin
-ledig.

tiergraidiettitiid.
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Ziergro'fit ettftiicf, 1. = viergroschenstuk.
biers tiiinbig = vierhandig 1ier'fierrfc4aft,
= heerschappij van vier personen.
biertjun'bert = vierhonderd. bet (bie, ba,4)
bierhun'bertfte = de (het) vierhonderste.
Zierimn'bertftel, f. = vierhonderste (deel).
bier'iliiihrig; :falai(); :frown = vieriljarig;
-zijdig; -vliezig.
:100ig vierijhoofdig; -lobbig.
—(e)d, —e = vierde, vierenZier'fing,
deel, verrel, kwart. bier i ntat viermaal.
bier'matig = viermaal herhaald, viervoudig.
bier'mkinn(er)iq = vierhelmig. bier'ntonat:
= viermaandelijksch. ZierVfiittber, in.
vierponder.
—; bierVflittbigeStanone
bier'llraberig; :ruberig; :faitin; =
vierliwielig; -riemig (-riems); -snarig; -zuilig.
bier'frOriitig = pootig, stevig gebouwd, robuust, vierkant.
bierlfeitig; :fifbia; :Witt; = vied zijdig;
-lettergrepig; -persoons.. (of : met 4 zitplaatsen).
bier'fpattig = vierspletig; met vier kolommen
vierspannig, met
(druks),
fabren = met de
4 paarden (bespannen);
vier rijden.
bier'Ilfoitia;:itinintin=vier p puntig;-stemmig.
bier'fitiictig = van vier verdiepingen, 4 verdiepingen hoog. bierltroObig = van vier stro= van4 uren.
fen of coupletten.
Ziert, —(e)d, —e = kwart, vierde. bier':
tagig = vierdaagsch. biertaujettb = vierduizend. bet (bie, ba4) biertaulenbile = de
(het) vierduizendste. Ziertaulenbtftet, f.=
vierduizendste (deep. bier'te vierde. bier':
te010 = vierdehalf. biersteiten, fcbtu. (b.) =
in vieren verdeelen; vierendeelen. bier':
teitin = vierdeelig, in vieren verdeeld.
Zier'tef, f. —4, — = vierde (deel), kwart;
kwartier; wijk; ein b. $funb, eine h. neile =
een kwart pond, mijl; ba4
einer Erteite;
ein Z. auf ein4 = kwart(ier) over twaalf;
kwartier voor een; Mir
brei Z. auf ein4
babeit erfte4 Z. = eerste kwartier.
:'Yufe,
Zieri teillbogen, m.; :centner,
to. = kwartllvel; -centenaar; -hoeve.
Zierlefinfg, f. = kwartaal, drie maanden,
trimester. bierleliiiigin = van clrie maanden
(lang), drie maanden durend.
= van drie maanden, per kwartaal, alle
3 maanden.
Zierleillineite, iv.; :note, n).; :Oattfe, W.;
:pfuttb, f. = kwartlimij1; -noot; -rust; -pond
(of : vierde pond, verrel).
Zier'telftunbe, M. = kwartier (uurs). bier':
telftiinbig = van een kwartier (lang). bier':
tetftiinbtici) = om 't kwartier, elk kwartier.
Zierlefiltait, in.; :ton, in.; :tonne, 1v.
:tuenbung, = kwartilmaat; -toon; -ton;
-draai (-zwenking).
= ten vierde. bier'untiaitt3ig,
bler'tett
vier en tachtig, vier
bier'unbbreiflig
en dertig enz.
en
=
vierkant, vierhoek,
Zie'rung,
kwadraat, quadratuur; vierkante ruimte.
%lerbierleitaft, nt. = vier-kwartsmaat.
Ziertualb'itiitter Zee, Ziertualb'ftkitterfee,
= Vierwoudsteden Meer.
bierloinf(e)lin = vierhoekig.
van vier weken; alle vier weken, om
vierweeksch.
de vier weken. bierloiittirt
met vier punten of tanden.
bier'3actia
*ier'atthi, 10. = getal vier.

Sirtuotitiit.

bier'113iiintig; : 3 ebig = vier it tandig; -teenig.
bier'plot = veertien. Zier'aefutenber, in.
— = pert met 14 takken, veertienender.
bier'3e1juttiinig = veertiendaagsch. bet (bie,
ba4) bier s3eftnte, = de (het) veertiende;
2ubmig bet od. 2ubibig XIV. = Lodewijk
de Veertiende (XIV). Zier'3e4ntet, f. =
veertiende (deel). bier'3einttett4 = ten veer= vierregelig.
[tiende.
bier'3111 = veertig; er bat bie ()inter beta
Riicren = hij heeft de 40 achter den rug;
er ift Lief in ben bieraigen = diep in de 40.
1ier'3iner, in. —4, — = veertiger, veertigjarige; lid van den raad van veertigen; een
van 't 40ste regiment; in ben b. Z5abren =
tusschen 40 en 50 jaar, tusschen 1840 en
1850. biersOniiityria = veertigjarig. bet (bie,
ba4) bier'3infte = de (het) veertigste.
— = veertigste (deel).
3igftet, f.
3inftet0 = ten veertigste.
=
veertigdaagsch, vari 40 dagen.
titeri gnfig = vierpuntig, viertandig.
= waakzaamheid. Zintitte,
Zigitan3',
—n = vigilie: nachtwaak, vooravond
van een hoog feest, (nachtelijke) zielmis vOür
de begrafenis. bigifte'ren, fcbib. (b.) = vigileeren; oplettend uitzien of toezien.
=
—,
Zignetle (spr.: vienjette),
vignet (versiering op drukwerk).
Zitar', in. —(e)4, —e = vicaris : plaatsvervanger, hulpgeestelijke. f. —(e)4,
—e = vicariaat, vicarisambt, -plaats. bif a:
r(i)le'ren, fcbib. (lb.) fur einen = voor iem.
waarnemen, iem. vervangen.
= VicZirtor, m. = Victor. Ziftwria,
toria; Z. fcbideit = schieten om de over= Victorina.
winning to vieren.
ZittUalien, 43f. = victualler': levensmiddelen.
= kruidenier, han43ittuallen4kinbier,
delaar in comestibles.
ZHU, —I U. bitten = villa, landhuis.
Zilleggiatue (spr.: wieleedzjatoer), tu. —,
—en = villegiatuur: 't buiten wonen.
= Vincentius.
Zin'cen3,
= vindicatie: aanspraakmaking. opeisching. binbi3le'rett, fcbtp.(0.)=-vindiceeren: eischen, opeischen, aanspraak
maken op.
Zin'3ett3, zie Zincen5.
viooltje; altviool.
—n
Ziole,
Lett' = violet, paars.
= strijkstok (voor een viool).
Ziotin'bogett,
—n = viool. Zioriniff,
Zioli'ne,
--en, —en = violist, vioolspeler.
:noten, l3t.; :quartett,
Ziotinifaften,
= vioolll kist; -muziek; -kwartet.
tv. ; 41411fiffet,
vioollisnaar; -sleutel; -solo.
:birtuofe,
:itintine,
Ziolin'IlfOiefer,
= vioollispeler, -partij; -virtuoos.
ziotüncetti (spr.: wiolOsjell), f. —4, —e
violoncel, cello. Zioloncellift', in. —en,
—en = (violon)cellist.
= adder.
lJi'ier, M. —,
= Virgilius.
Zirgit',
Vrailtia, M. = %ireniatabaf,
tn. = Virginiatabak. Ztrailtiett, f. = Virginia.
birettifet) = Virginisch.
it t'ft{m me, M. = viriele stem, stem van
ieder kiezer afzonderlijk.
virtuoos (vaardig
Zirtuo'fe, nt. —It, ---rt
= virtuoziteit:
kunstenaar).
kunstvaardiglleid.
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9Mitterredit.

cif a, f.--= visa (handteekening voor gezien). ten, hij heeft 't beste gewonnen: ein foier
tiw,a41W (spr.: wiezawie) = vis-a-vis: tegen- 93. = een slimme vogel, snaak; tuftiger Z. =, — = vis-a-vis: over- vroolijke klant: er bat einen Z. = hij is een
over. Zifabf4', 1.
beetje raar, niet erg snik.
buur.
Zifier', 1. —(e)t, —e = vizier (aan een helm, Zo'nelil art, in.; :bauer, m. (od. 1.) = vogelllaan 't geweer); einen au[ bent Z. baben = soort; -kooi.
iem. in 't vizier, in 't oog hebben. bifie'reu, Zo'netbeerbaum, in. = lijsterbessenboom.
fcbib. (b.) = vizeeren (voor gezien teekenen); Zo'getbeere, iv. = lijsterbes. 20'getbet3e,
iv. = valkenjacht. Ziiigetiten, 1. ---, — =-ijken; aanleggen, mikken. Zifie'rer, in. —t,
vogeltje.
— = ijker. Zifier'getb, 1. = ijkgeld.
Zifierlforit, 1.; :tittle, iv. = vizierllkorrel; Zo'getilbeuter, tn.; :betaterei (od. :beutung),
-lijn.
W. = vogelll wichelaar; -wichelarij.
Zifie'rung, tu. -- = vizeering; 't aanleggen, Zo'getbuttft, m. = musschenhagel, -stof.
mikken; ijk. Zo'geffattg, in. = vogelvangst, -jacht. Zvi:
Zifiore, M. —, —en = vizioen: verschijning, geffeinger, m. = vogelaar. Zo igelitinte, to. =
fantazievoorstelling. Zitiorthri, m. --(e)t, jachtgeweer. 4,13o igelftug, m. = vogelvlucht.
—e = visionair: geestenziener, phantastisch bo'gelfret = vogelvrij; fur b. erfiiiren = vogelvrij verklaren.
droomer.
Zifitation', W. —, —en = vizitatie : onder- Zo'getlfutter, f.; :gam, 1.; :batO, 1. = vogelllzoek, doorzoeking. Zifitaitor, tn. —b, ..to'ren = voeder (of : -voer); -net; -huis (of: voliere).
viziteur: doorzoeker, keurder. Ztrgetbecfe, tn. = broeitijd; broeikooi; groote
Zifile, iv. —, --0 = viziete, bezoek. 9Jifi'; vogelkooi. Zo'getberb, nt. = vinkebaan.
Zoigeffirfitbauttt, tn. = vogelkersboom,
tettfarte, W. = vizietekaartje.
kriekeboom.
bifitie'ren, fcbib. (b.) = viziteeren : onder-,
doorzoeken, keuren.
Zo'getilfunbe, iv.; :feint, nt.; :tit-1W h. =
a Zilta = op zicht, op vertoon (van een vogelllkunde (ornithologie); -lijm; -melk.
wissel).
Zo'nellittrift, m.; uctf, I.; :orget, Yu. = vogen.
Zis funt, I. —(6), .. fa = visum (handteekening nest; -net; -orgeltje.
voor gezien). .13i i tutn reOerlunt, f. — = Zo i gelPerfPettibe, iv. = vogelperspectief,
visum repertum (verslag over de bevinding vogelvlucht; au?, ber od. in Z. geaeicbnet =
in vogelvlucht geteekend.
van de lijkopening).
bite = vitaal: van 't Leven, levenskrachtig. Zo ig etlIPteife, tn.; : frilau, fu. ; 41tauer, nt. =
vogelllfluitje; -wichelarij ; -wichelaar.
Zitatitiif, M. — = vitaliteit: levenskracht.
bitiii4' (spr.: vietsieus) = vicieus: slecht, boos- Zo'netlifebettriy, iv.; =frkiefgit, f. = vogelllverschrikker; -schieten.
aardig, bedorven.
%itri'ne, tn. —, —it = vitrine (glasachtig Zo'gelfriirot, 1. = musschenhagel. Zu'Ref:
oogvocht; glazer kast met uitgestalde voor- ftange, tn. = vogeiroede, -stang. 9.3diget:
werpen). I fterten, 1. = vogelvangst. Zo'gefftelfer, m. =-.
Zitrivii , in. U. f. —(e)?, = vitriool. bitria: j vogelaar.
artig = vitrioolachtig.
Zoget:Straufp43ofitif, in.; = struisvogelZitrionerbe, Yu.; wilt, in. = vitrioolllaarde; politiek. Zo i getftrirb, nt. = 't trekken van
de vogels; tijd van 't trekken. Zo'nellurf)t,
-geest.
I M. = vogelteelt.
bitria4aftig = vitrioolhoudend.
Zitriorlbiitte, Iv.; :iit, f.; :. iiiiire, iv. __—_- Zogefett, V. = Vogezen.
f Zogler, nt. —b, — = vogelaar.
vitrioolllstokerij; -olie; -zuur.
Zogt, in. —(e)b, Mate = bewaker, beschermer,
titibat! --- vivat! (hij) leve!
Zibifertion', 1b. —, —en = vivisectie (ont- slotvoogd ; bestuurder, administrateur; baljuw;
politiedienaar, diender. q..Ittgtei', M. —, —en =
leding van levende dieren).
il3V3eabmirai, tn.= vice-admiraal. Zi'vgraf., administratie, beheer; gevangenis. bogteii:-.
tir4 = onder ('t ressort) van den baljuw
nt. -,---- vicomte.
staande, van den baljuw.
2V3ellfart3ter, in.; :fiinia, m.; :fottfut, tn.;
:Priifibent, in. = vicellkanselier, -Ironing; Zofa'bet, tn. --, —n = woord, woordje. Zo:
-konsul; -president.
ra'betbutt, Zaabutar', f. —(e)t, —e = vocabulaire, woordenlijst.
Zraeluirt, in. = gèrant.
Zi3ittat'.., zie Zicinat... Zofal', nt. --(e)b, —e = klinker. Zotalifa:
ZiOunt, nt. —(e)a, —e = vidame (bescherm- tiOte, lb. --, —en = vocalizatie t't aanbrenheer van een met wereldlijke goederen be- j gen van klinkers: zangoefening met enkel
klinkers). b y fatifie'rett, fd)in. (b.) = vocalileenden geestelijke).
zeeren. Zufallott3ert, f. = vocaal concert,
ii. Zs, = borigen ,c,labre: van 't vorige jaar.
zangconcert.
Ziii'me, zie 41auttanber. btiVntifeb, zie fidmifcb.
Zotation',
M. —, --en = vocatie: roeping.
VieL Ztieu, 1. —et, —e ------ vlies, vel, yacht;
Zolatib, tn. —(e)b, — e = vocatief. Zolati:
bat golbette Z. = 't gulden vlies.
WO, In. —, .. be = snaak, slimmerd.
Zlififingen, f. = Vlissingen.
tl. %1,1, = borigen Vortate?,: van de vorige I but. = volumen : deel.
[maand. ZotaPiir, f. ----, —t = Volapilk: wereldtaal.
2o'catib(0), zie Q3otatib(u6).
bocie'rett, zie bo3ieren. Zotie're (spr.: wollie,re), in. —, —it = voliêre.
Zoiget, nt. —?,, Ziiget = vogel; frill, Z., ober Zoff, f. —(e)t, ZOffer = y olk, natie, menigte.
ftirb = je heht te kiezen of te deelen: jebem troep; ein Z. Nebbilbner = een vlucht paZ. gefatit fein Left = iedereen , indt gewoonlijk i trijzen; ein Z. 8ienen = een zwerm bijen. twit':
zijn eigen woning de mooiste; jeber Z. fingt, arm = volkarm. Ziiircbett, 1. ---, — = volkje.
mie ibut ber , d)nabei gernacbfert ift = ieder ZiglerlIbeferjreibung, tn.; :him m.; =fawn,
vogeltje zingt, zooals 't gebekt is; er bat ben , to.; :redjt, 1. = volkenjbeschrijving (of :
Z. abaeld)offen = hij heeft den vogel gescho- : ethnographic); -krijg; -kunde; -reeht,
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bOrterreffttlitt = volkenrechtelijk.
frhaft, iv. = volksstam. ZOIlerfittaci4,
= Volkenslag (bij Leipzig, Oct. 4813).
Zikiertuattberung, volksverhuizing.
boIrreitt = volkrijk.
Zolidlabitintntunn, tn.; :antuait, m.;
= volksIstemming; -advocaat; -opru4r,
roer.
Zolfdlaufttanb, :andbriut in.; :Dant
in. = yolksllopstand; -uitdrukking; -bank.
93010'llbeiAtufb m.; :bud), f.; :bicijter, tn.=
yolks II besluit ; -boek ; -dichter.
in.=
f.;
Zoltd'Ilblittunn, in.;
volksildicht; -epos; -vijand.
botNifeinblic4 = volksvijandig.
m.; :nefang,
=
Zo101feft, f.;
volksllfeest; -geest; -(ge)zang.
Zolidlnetuii41,1.; :nfaube, nt.; :nun% iv.=
volksjigewoel; -geloof; -gunst.
=
f., zberrfri)aft,
ZoiN'Ilbaufe, m.;
volksilhoop; -leger; -heerschappij.
=
ZotO'llnaffe, tn.; :trim m.;
volksilklasse; -oorlog; -onderwijzer.
Z0101116, 1.; :mann, tn.; :ntiirrben, =
volksjllied; -man; -sprookje.
bolN intiiffig = voor 't yolk geschikt, populair, yolks...
Zo1O'lltnelobie, tn.; :mew, in.; ziniefie,
tu. volkOmelodie (-wijs); -menigte ; -poezie.
:f ac0 e,
Zolidlrebner, tn.; :renierung,
e. = volksllredenaar; -regeering; -zaak.
m.; z fri)rift,
=
volkssage; -laag; -geschrift.
volksschool. Zuffdlituf:
Zolfdlcbute, in.
openbaar onderwijzer. ZOO':
fairer, m.
fttitiftlefen, = openbaar lager onderwijs.
Zolfd'Ilfitte, W.; :Cbraite, W.; :ftanttn, m. =
volksligebruik, -taal; -stam.
Zolfdltintme, in. = stem van 't yolk. Z010'..:
ftimmunn, iv. = stemming onder 't yolk.
ZoItd`tribun, in. = volkstribuun.
tunt, f. —(e) = volksaard, volkskarakter,
nationaliteit. bo1Wtiiintirifr = nationaal, gemeenzaam, populair, yolks...
Zolfdlunrutjen, 431.; :unterric4t, m.; :bet:
eitt, m. = volkslionlusten (of: -woelingen);
-onderwijs (of: openbaar lager onderwijs);
-vereeniging.
2o1Wilberfanuttfunn, lo.; :bertreter, m.;
:bertretuttn, M.; ,-luiffe, = volkslivergadering(of:-bijeenkomst);-vertegenwoordiger:
-vertegenwoordiging; -wil.
Zottd'tuirtfitaft, in. = staathuishoudkunde.
bolNi tuirtirtiaftfirf) = staathuishoudkundig.
Zolfdltuut, :Aiibittnn, tn.; :3eitung, =
volksliwoede; -telling; -blad.
boll = vol, gevuld, geheel, dronken; ein Cieficbt boner Rarben, bout bon Vlarben = vol
litteekens; er lit nod) gan3 boa babon hij
is er nog geheel vol van; ber Saat ift bolter
3eute, boil bolt 2euten = vol menschen; er
ftectt gang b. bon Obeict)ittten=hij zit vol verhalen; ein bate Stunbe = een vol uur; man
nimmt ilju nicljt fiir od. man fief)t itjn rtfct
fur b. an = men ziet hem niet voor vol aan;
(110 bent boaen = uit een ruime beurs, uit
een overvloedigen voorraad; auk bent botten
Teben = volop 't leven genieten; b. nub pans =
9,Nunb.
geheel en al; zie ook Oeige,
bollauf = volop, in overvloed, ruim; b. 3u
tun baben = ruim werk hebben. ZoWbab,
= voile baard.
vol bad. Zolfs bart,
T.
bezitter van een geheele
Zolls bauer, in.
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hoeve, eigengeerfde. bolli berecOtint = ten
voile gerechtigd. boWberetten, (f).) =
volledig uitrusten. ZoWbefith nt. = vol bezit.
—e = volbloedpaard,
ZolCblut, ¶.
raspaard. 1.1°111414in = volbloedig.
b1ntbferb, 1. = volbloedpaard, raspaard.
boIlbrin'nett, unr. (f).) = volbrengen, uitvoeren, volvoeren. Zolibritt i nung,
=
volbrenging, volvoering, uitvoering.
tin = van dezelfde ouders, vol. bollen'ben,
= voleind(ig)en, voltooien, afmaken;
er ljat boffettbet hij is gestorven. bonny::
bet = voltooid; volmaakt; boffenbete Zeit,
factie = voldongen feit, fait accompli.
boIrenbd = geheel, geheel en al, volkomen,
totaal, in 't bijzonder, vooral; ook nog.
Zolten'bung, iv. — = voleinding, voltooiing;
volmaaktheid.
[ZOVIC, tn. = volheid, overvloed; voilemaan.] Ziilleret, in. —, —en = zwelgerij,
brasserij.
= volvoeren, volbrengen, uitvoeren. 1. = vol gevoel,
volheid (des harten).
Z011'llgelvit, in.; :nenut nt. = vol gehalte;
v. genot.
bo111 11nebfr4bft, zneftobft = vongepropt,
-gestopt.
gh111'netuaft, = volstrekte macht, voile
macht. boWniittin = ten voile geldig; yournaam; onwraakbaar (bewijs). boillytarin
= van goed gegeheel behaard.
— = volheid; dronkenhalte. 2o11'1)eit,
schap. Zolrberinn, m. = voile haring.
volledig, vol; geheel, geheel en al,
= rneerderjarig.
volmaakt, totaal.
= meerderjarighetd.
Zoll'iiibrinfeit, in.
boIrrommen = volkomen,
bolliont imen
volmaakt; ruim (kleed); korpulent.
bollifOrnin = volzadig, vol korrels ; (van leder)
goed generfd. ZoIrtraft, iv. = voile kracht.
—, —en = volmacht. soli':
ZoIrmarbt,
marOtgeber,m.=volmachtgever.Zollintonb,
vollemaan. 9301'monbgefir4t, = vollemaansgezicht.
bolVbfrobfett, fcbin. (1.) = volproppen, volstoppen. bolrfaftin = heel sappig, vol sap.
1. = driemaster. =
volledig, geheel, compleet; um ba y tIngfild
b. au maci)en = tot overmaat van ramp. tow:
itiinbinfett, in. — = volledigheid. bonftrecr:
bar = to voltrekken. bolifireclett, fdiiv.(1).)=
voltrekken; ten uitvoer leggen; [uitvoeren].
Zuftftrecler, m. — = voltrekker, uitvoerder. Zoltitrecluntl, in. —, —en = voltrekking, executie. Zoliftreclunntibattb:
= executie. btatiinettb = (helder
lung,
klinkend; (van rijm) vol, rijk.
= volliwichtig; -tallig.
boNielien, ft. (b.) = voltrekken, uitvoeren,
ten uitvoer brengen; bekrachtigen; ficb b. =
plaats hebben. boll3telnitbe Oeipatt = uitvoerende macht. Zo1131elning, — = voltrekking, uitvoering. Zo113ugi, m. = 't voltrekken.
—e = volontair.
nt.
— = volt (maateenheid voor
f.
= 2 volt.
electrische kracht); 2
— = Voltairiaan.
Zottairialter, m.
voltaasch, galvanisch, bottai1cfy
boItalfc4
Gaute = kolom van Volta.
—, —it = volte (wending, zwenking
in de rijkunst; kunstgreep met de kaarten);
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behendig de kaarten verbie Z. fcbfagen
wisselen.
—e
oltiaeur' (spr.: woltizjeur), nt.
= voltigeur. boitigie'ren(spr.:
yen), fcbtv. (b.) = voltigeeren.
bferb, f. = (gymn.) springpaard, houten paard.
beweeglijkheid, sneltv.
held, radheid.
Zutusmen, f. u. ..mina = volume(n):
inhoud, omvang; boekdeel. boluminii4' =-volumineus: van grooten omvang, omvangrijk.
bout = bon bent.
bontie'ren, fftiv. (b.) = vomeeren: braken.
%ontititY, —(e)d, —e = vornitief: braakmiddel.
bon, $riip. mit Dativ van; b. obeli, b. unten,
b. innen, b. auf3en = van boven, v. onderen,
v. binnen, v. buiten; jenfeitd bed aTteered =
van gene zijde van de zee; bom 9Norgen bid
hum abenb = van 's morgens tot 's avonds;
boutntag bid Atm Freitag = van Maandag
tot Vrijdag; b. Often bid eeften = van Oost
tot West; bon Zi'itgenb auf = van jongs af;
b. beute an, b. be an = van vandaag af, v.
afterd tier = van oudsher; b. je
toen af;
altijd; b. Orunb aud = geheel en al;
ber
b. tveitem= van verre; b. neuem = op nieuw;
bornberein = dadelijk, van te voren, a
priori; er rebet b. mir = hij spreekt over,
van mij ; ein Zaunt b. 3 au f3 int Zurcbtneffer =
van 3 voet in doorsnede; einer, einige b. ben
Viinnern = een, eenige van de mannen; bie
Vitfte b. bent Silber = de helft van 't zilver;
ber jiingfte b. ben Orithern = de jongste van
de broeders; er ift Lein jreunb Iangen
Neben = van lange redeneeringen; eine art
b. Staff = een soort (van) kalk; ein Scbitnmer
%brgefiibt = een zweem van eergevoel;
grof3 b. euc0= groot van gestalte; id) tenne
ibn b. Zerf on, b. angelic* = van persoon,
v. aanzien; ein cburfe b. einem Zebienten =
een schurk van een bediende; bie audfilbrung
lInternebmungen = van ondernemingen; bie
Slot b. Zaufenben = van duizenden; er bat
feinen Zegriff b. bleier Sacbe = van deze zaak;
ber Zaum tvurbe born einbe umgeriffen = door
den wind omgerukt; icb taffe mir nicbtd bon
ibm befebten = door hem bevelen.
boneinait'ber = van elkander, vaneen. bon:
= noodig.
I. bor, Zriip. a. mit Dativ = voor, van, boven,
buiten, op; er ftebt b. mir = hij staat voor
mij; er f alit b. nth nieber = hij valt voor mij
neer; er gebt b. mir ber = voor mij uit; er
ftiebt b. mir = vlucht voor mij; er erfdjien
bent Mittter = verscheen voor den rechter;
er nabm ben .iSut b. nth ab = voor mij af;
ficb bor einem bentiitigen = zich voor iem.
vernederen; einen b. feinent B'einbe fcbilten,
berftecfen = iem. voor zijn vijand beschermen,
verbergen; er fcbtintt, fiircbtet ficb, erfcbricft
nth = schaamt zich, vreest, schrikt voor mij;
acbtung, %brfurcbt b. einem baben = achting,
eerbied voor iem. hebben; bier finb lair ficber
ber Oefabr = hier zijn we zeker voor 't
gevaar; alien Zingen, b. aftem vOOr alles,
in de eerste plaats; er tam b. mir an = hij
kwam voor mij aan; b. brei Zagen War er
bier ,---- voor drie dagen, 3 dagen geleden was
hij bier; er ftarb b. .t.unger, b. aroft = van
honger, van kou; taut beven = van woede
beven; id) fonnte b. Elibigfeit nicbt fcbfafen =
van vermoeidheid; mir efett b. biefen Grail=
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famfeiten = ik walg van die wreedheden; bu
haft ben Zoriug b. ibm = jij hebt de voorkeur boven hem; er bat lid) b. alien au0e=
6eicbnet hij heeft zich boven alien onderscheiden; Oetnaft gebt b. Mecbt = geweld gaat
boven recht; er mobnt b. tier (tabt = buiten
de stad; er bat nicbtd b. bir boraud hij
heeft niets op u voor; er fiebt ben Scab b.
tauter Odunten nicbt = hij ziet alle bijzonderheden en daardoor 't geheel niet; b. fur3em =
kortelings, kort geleden; afterd = oudtijds.
b. mit Ace. = voor, enz.; er ftettt ficb b. mid) =--hij gaat voor mij staan; er fcbtug ficb b. tie
Stint = voor hoofd; man fbannt tie Zferbe
b. ben Gaga = voor den wagen; Id) ftarrte
trattmenb b. micb bin = ik staarde droomend
voor mij uit; fie geben b. bad Zor = ze gaan
buiten wandelen ; einem b. tie augen fommen =
iem. under 't oog komen; tie Zrauung gebt
b. ficb = de trouwplechtigheid heeft plaats;
tic gebracbt = niet veel
bu bait nicbt bid
opgespaard; id) fummte ein ,Vieb b. mid) bin =
ik neuriede een lied zoo binnensmonds.
II. heir, abb.: nad) lute = voor als na, steeds
door; b. uttb nacb = allengs; b. getatt, unb
nacb bebacbt, bat mancben in grog Lieib fie=
bracbt = eerst gedaan en dan bedacht, heeft
menigeen verdriet gebracht.
borab' = vooral, voornamelijk, in de eerste
plaats, in 't bijzonder.
= voori!avond,
Zorlabenb, nt.; =a0nung,
-gevoel.
Zor'aipen, 1j3t. = Vooralpen.
boreal' = vooraan, voorop, aan 't hoofd; voort.
boran'eiten, fcbtv. (b.) einem = iem. vooruitsnellen, voor iem. uit snellen. boran'ne4en,
(1.) vooropgaan, -loopen; voorafgaan;
einem b. = iem. voorgaan, voor iem. uitgaan,
iem. voorgaan (met een goed voorbeeld e. d.).
= voorloopige raming of
Zorlinfektan,
berekening. Zor'anftatt, = voorbereiding.
Zor'anviae, = voorloopige aankondiging.
Zor'arbeit, to. = voorbereidende werkzaamheid, voorafgaand work. bor'arbeiten, fcbtv.
(tj.) = vooruit werken; einem = iem. met
werken voorbijkomen, iem. vooruitwerken;
iem. voorgaan, iem. den weg bereiden.
voorop, vooraan, vooraf, vooruit.
boraur
vooruit; er ift feinem after =
borantv
hij is zijn leeftijd vooruit; Cie tjaben biet bor
mir b. = U hebt veel op mij voor; int bor',(n0 = bij voorbaat; ettn. int b. embfangen =
vooruit ontvangen. Zor'au4, in. u. f. ='t
voorvermaakt erfdeel, praelegaat. borau4'::
bebeitfen, unr. (b.) = vooraf bedenken. bor:
au4s bebingen, ft. (b.) = van te voren bepaten, van te voren als voorwaarde stellen,
vooraf bedingen. boratt4'be3abIen, i■tru. (b.) -=
vooruitbetalen. borautcbe3ieben, ft. (b.) =
vooruit in ontvangst nemen. borau4'ent4.,
fattaen, ft. (b.) = vooruit ontvangen. bor:
au4'entbfinben, ft. (1).) = voorgevoelen.
boratO'falyren, ft. (b.) vooruit brengen
(per wagers of per schip); (f.) = vooruitvaren, -rijden.
borait41flehen, ft. (i.); =Tauten, It. (i.);
:reifen, fc01-u. (f.); =reitett, ft. (f.) = vooruitilgaan (of: -loopen, voorafgaan); -draven; -reizen; -rijden.
boratO'faaeit, fcbtv. (b) = voorspel'len, voorzeg'gen. boran414)icten, fcbm. (tj.) = vooruitzenden, -sturen; (een onderstellmg, mededeeling e. d.) vooraf laten gaan. borai0':
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fe4en, ft. (fr.) = voorzien, vooruit zien.
(ver)onderstellen,
(1).)
tioratOleffen,
—, —en =
aannernen. Zuranefetlung,
(ver)onderstelling, voorwaarde. 9.3orat0':
fit*, = vooruitzien, voorziening. Uora-t0':
fiditlirlj = vermoedelijk, te voorzien, waarschijnlijk; zooals te voorzien is (of was).
= vraatzucht.
%ora,ittati, tn.
llor'ban, = uitbouw (aan de voorzijde).
borliauen, folpv. (O.) = uitbouwen; vooruit
laten komen , laten uitspringen ; vooruit maatregelen nemen; (einen Ca*) voorko'men.
SUorliebarlit, ut. = opzet, bedoeling, bewustzijn; mit = met voorbedachten rade,
voorbedachtelijk.bor'Debiiittin = voorzichtig,
omzichtig. bor'bebenfen, unr. (fj.) = vooraf
bedenken, beramen. Zorliebeutung, =
voorteeken, voorbeduiding. tior'bebingen, ft.
(b.) = vooraf bedingen, vooraf bepalen.
Zorliebinnung, = voorloopige voorwaarde. Zor',fi egriff, in. = voorafgaand begrip. Zor'befiatt, tn. = voorbehoud, boding;
= voorbehoud in gedachte, resergelftiger
vatio mentalis; alit ineiner sedate = met
voorbehoud van, onverminderd mijn rechten;
unter Z. = onder voorbehoud. tiorlieljaltett,
ft. (1).) = voorhouden (een schort); voorbehouden, rezerveeren; fidj ein Recijt b. =
zich een recht voorbehouden. bor'befialtfitt,
bor'befiiiftticli mit Gen. = voorbehouden,
behoudens.
borbeii = voorbij, langs; ift b. 't is
uit; an (bei) einem tiorbeileilen, :fafgen,
:flie en, :ffiegen = iem. voorbij (langs iem.
heen) snellen, rijden, vliegen, vloeien.
borbergetmt, unr. (f.) = voorbijgaan, langs
gaan, voorbijloopen; inn Z. = in 't voorbijgaan, terloops. borDetnefingen, ft. (f . ) =
mislukken. ZorDellnarfit, = 't voorbijmarcheeren, dale.
tiorbeilutarfcbteren, fc4tu. (f.); :ntiiffen,
(4.); :reiten, ft. (f.) = voorbij II marcheeren;
-moeten; -rijden.
borbei'llfdilefien, ft. (b.); =idiiffen, i cbto . (b.);
:frOlanen, ft. (4.) = voorbipschieten; -varen;
-slaan (of: misslaan).
borbei'llftofien, ft. (0.); :therfen, ft. (fj.);
:Aiefien, ft. (f.) = voorbiRstooten (of: misstooten); -werpen; -trekker.
borlientelbet, bor s bettannt = bovenvermeld,
bovengenoemd, voornoemd.
Zorlienterfung, in. = vooropmerking, inleidende of voorloopige opmerking, opmerking
vooraf.
Dori fiereiten, fctn. = voorbereiden, prepareeren ; einen, fid) bum (file b(1) qt amen =
iem. voor 't examen voorbereiden; einen auf
env. b. = iem. op iets voorbereiden; ficf) auf eine
i)ebe = (zich voor) een rede voorbereiden.
93or'fiereitung, tn. = voorbereiding, voorbereidsel.
tu.;
Zoribereitun011fenntniffe, $1.;
:lniffettfitaft, to. = voorbereidende kundigheden; v. school; v. wetenschap.
Zori fiericilt, tn. = voorbericht. bor'befagter:
itt ogn = zooals boven gszegd is. Zor'be:
felietb, = voorloopige beslissing. tior'be:
Waft = reeds vroeger gestraft of veroordeeld. bor'beten, Trip°. (1).) = vOOrbidden;
een Lange inleiding maken. Zorifieter, tn. =
vOOrbidder. bor'beugen, fcbtn. (15.) einetn
= voorko'men, verhinderen; ben no f,
het hoofd, zich vooroverbuigen.
fitt

Zorg liennunOlutafgegel, iv.; :intact, f. =
voorbehoedllmaatregel (of: preventieve m.);
-middel (of: preventief m.).
Zor'bifb, f. = voorbeeld, model. boribilben,
f*3. = voorbereiden; voormaken; [voor
oogen stollen, aanschouwelijk maken, zinnebeeldig voorstellen]. bor'flitIgir4 = zinne= voorbereidend
beeldig. Zor t bilbung,
onderwijs. Q.loriftitbuncOanftaft,
to. = voorbereidende school. borliinben, ft.
(.)= voorbinden, voordoen. Zor'bote, m.
voorbode, voorlooper; voorteeken. Uor'brin:
gen, unr. (b.) = (beweegredenen, verontschuldigingen , klachten) uitspreken, te berde
brengen, aanvoeren, uitbrengen. tioriburij:
ftableren, fc4tu. (4.) = voor'spellen. Zor':
biOne, to. = voortooneel, avant-scene, proscenium. Zar'finica, = voorversterking,
vooruitgeschoven kasteel. borArifitlid) =
voorchristelijk. Zor'bacf), f. = afdak, luifel.
twirl/Otero-it, frOin. (f).) = voordateeren.
antidateeren.
borbent' = voortijds, eertijds, vroeger.
(1).) = 't bewijs
bortentonftrieren,
voor'doen.
seite =
tweberce = voorste, eerste; bie
de voorzijde.
f. =
ut.;
ZoriberIlac4fe, tn.;
voor[las; -arm; -been (of: -poot).
Zur'berlibug, In.; :beef, f.; :eifen, f. =
voet (van een geslacht dier); -dek; -ijzer.
Zor'bertfaaae, tn. = vlag aan de boegspriet.
Zor'berlifut tn.; :flebattin, f.; f. =-voorlipoot; -gebouw; -stel (van een wagen).
Zor'berglieb, f. = voorste lid; voorgaande
term : eerste gelid; meerderterm (in eert
sluitrede). 1or sp ernrunb, m. = voorgrond;
in ben ftetten, treten = op den voorgrond
plaatsen, treden. Zerliertymb, tr. = voorhand (ook in 't kaartspel).
borberbanlY = voorshands, voor 't oogenblik,
voorloopig.

Zori berbau, f. = voorhuis. Zoriberinbien,
f. = Voor-Indio.
9.3or'berlItaftelf, f.; :Tonle, tn.; :fop f, in. =
voorlidek; -bout (of: -voet); -hoofd.
= voorillader;
ZoriberIllaber, tn.; :fauf,
-poot (van wild).
Zor'berfeiti, nt. = voorzijde van 't lichaam.
Zor'berntann, ut. = voorman; vleugelman;
voorgaand endossant.
ZuriberlIntaft, ut.; :matter, to.; :nal% 11.1. =
voorilmast; -muur; -naafi.
Zor'berPfote, to. = voorpoot. Zor'bertiont:
mere, f. = Voor-Pommeren. Zor'berrab,
f. = voorwiel. Zor'berreitie, to. = voorste
rij. Zor'berfatf, nt. voorzin; voorgaande
stelling, premisse.
=
Zor'berjjfitenfel, nt.; 4coef, f.; :few,
voorlIschenkel (of: -bout); -zeil; -zijde.
Zorberfi#, tn. = voorbank (in een rijtuig).
= eerste plaats.
Zor'berfteffe,
:ftufm, tn. = voorilsteZoriberlifteben,
yen; -kamer.
Zor'berteil, = voorste deel, voorzijde.
Zor'bertiir, to. = voordeur. 9..or'bertreffen,
f. = eerste gelederen.
Zoriberifbiertel, f.; :tuagen, in.; :Aabit, ut.;
:Ouinter, f. voorilvoet (van een geslacht
dier); -stel (van een affuit); -tand; -kamer.
bor'briingen, (I).) vooruitdringen,
voortstuwen; fid) b. = vooruitdringen, zich
op den voorgrond plaatsen, haantje de voorste
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•willen zijn. bor'bringen, ft. (f.) vooruitdringen, door'dringen. bor'bringtich = indringerig, lastig. bor'bruden, fcbM. = vooraan
drukken, als titel drukken. Zors ebtle, =
vooreb(be). bor'ellen, fcbto. (f.) = vooruitsnellen, voorbijsnellen. bor'eltig = overijld,
overhaast, voorbarig, onbedacht. Zor'ettigfeit,
iv. — = overijling, overhaasting, voorbarigheid. bor'eingenontuten = vooringenomen.
Zor'eltern, qt. = voorouders. bor'entbfin:
ben, ft. (b.) = voorgevoelen. bor'enthatten,
ft. (b.) = (iem. zijn loon, zijn deel) onthouden.
Zor'entfrheibung, iv. =voorafgaand oordeel
= waarschuof vonnis. Zor'ertnnerung,
wing, opmerking vooraf. Zor'erftiitung, =
=
voorafgaande verklaring. Zor'ernte,
eerste oogst.
borerff = van te voren, vooraf; vooreerst,
't eerst, voor alles; voorloopig.
bor'ertuiihten, fcbto. (b.) = vooraf, vooruit
kiezen; voorbeschikken. bor'ertbahnt voormeld,bovengenoemd.bor'ertuiihnterntafgn=
zooals boven vermeld, gezegd is. bor'erAiih:
ten, fcbto. (b.) = voorvertellen. bor'effen, ft.
(tj.) = opeten, wat men nog niet verdiend
heeft. bor'fabein, fcbtv. (b.) = maar wat voorpraten, vertellen. 930r1CiOr, in.—en, —en =
voorvader, (meerv. voorouders, voorvaderen).
bor'fahrett, ft. (f.) = (einem, iem.) vooruitrijden, voorbijrijden ; (met 't rijtuig) voor'komen,
't
komen aanrijden; ben Sagen b. faffen
rijtuig laten voorkomen.
or'f art, m. = voorval, geval, gebeurtenis,
ongeval, avontuur; drukker, lichter (in een
uurwerk). borlallen, ft. (f.) = voorvallen,
gebeuren; (naar voren) uitsteken, uitpuilen,
verzakken. Zorlallettheit, iv. —, —en (kan=
selarijstijl), zie Qorfati. Zor'fechter,
voorvechter, kampioen. Zorifeier, = yourfeest, feest vooraf, voorpret. Zor'fettfter, en. =
tochtvenster; vensterluik. bor'finben, ft. (tj.) =
aanwezig
vinden, aanwezig bevinden; fbf
zijn. bor'ftlegett, ft. (f.) = vooruit-, voorbijvliegen. recht um vooruit
te vlotten. bor'ffuntern, fcbtn. (b.) = (einem
ettn.) voorliegen, op de mouw spelden. %or':
ftut, iv. = voorvloed; wegvloeiing van 't
water. bor'forbern, fd5tv. (b.) = oproepen,
dagvaarden, dagen. Zorsfrage, to. = voorloofteffen = voorstellen om tot
pige vraag; bie
de orde van den dag over te gaan. Zor'freube,
= vreugde vooraf, voorpret. borliihren,
fcbto. (b.) = voorbrengen (een paard, een
gevangene bijv.); laten voorkomen (een gevangene); (iem. zijn ongelijk) onder 't oog
brengen. Zor'gang, nt. = voorgang, 't voorgaan, voorrang; voorbeeld; voorval, gebeurtenis, proces; voorgaand geval, precedent;
toedracht; ben 2. 1)aben = voorgaan; einem
ben ll. taffen = iem. laten voorgaan. for':
ganger, m. — = voorganger. bor'gtht:
gig = voorafgaand. Zor'gartett, m. = voortuin. bor'gattrettt, fcbto. (b.) = voorgoochelen.
ZOr' gC6Cilthe, f. = voorgebouw. bor'gebett,
ft. (b.) = (bij 't spel e. d.) voorgeven, youruitgeven; voorgeven, beweren, voorwenden.
Zor'gebett, f. = voorgeven, voorwendsel.
Zor'gebirge, f. = voorgebergte, kaap. bur':
gebtich = beweerd, zoogenaamd. bor'ge:
bet = voormeld, bovenvermeld, bovengenoemd. bori gebachterntafgn = zooals boven
is gezegd. bor'gefafit = vooropgesteld (oordeel, meening).
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= voorggevecht;
Zor'jigeferht, 1.; :gefiiht,
-gevoel.
bor'gehen, unr. (f.) = voorgaan, den yourrang hebben, vooruitgaan, naar voren gaan;
(van een kiok) voorloopen, voorgaan; gebeuren, geschieden, plaats hebben; energifcb b. =
krachtig optreden, handelen; gegen ben f einb
b. = tegen den vijand oprukken; mit ether
May b. = tot een klacht overgaan; bor fich
gehen = plaats hebben. Zor'gehen, f. =
gang van zaken, proces, optreden. borigei:
voorspelen. Zor'getege, f.
fcbm. (b.)
krachtoverbrenger (bij kleinere
machinen). Zor'gentach, 1. = voorvertrek.
bor'gentetbet = voormeld. Zor'genufb m. =
voorafgaand genot.
Zor'llgericht, f.; :gefchichte, tn. = voorilgerecht; -geschiedenis.
bori geriiett = gevorderde (leeftijd); vergevorderd (seizoen). 1=110441)04h = your= voorsmaak.
historisch. 93or'gefchntatf,
bor'gefehen! opgepast! voorzichtig! pas
op! uit den weg! Zor'gefetfter, m. = meerdere, chef, superieur. bor'geftern = eergisteren. borigeftrig = van eergisteren. Zoe,m. = voorgevel. bor'grelfen, ft. (b.):
einem b. iem. voor komen; in iems. bevoegdheid ingrijpen; einer (rage b. = een
vraag voorbarig behandelen, op iets vooruitloopen; een handje helpen. bor'greifttch =
vooruitloopend.bor'haben, unr. (b.) = (schort,
servet) voorhebben; (boek, opstel) onder handen hebben; (iets) van plan zijn, voornemens
zijn, in den zin hebben; (iem.) onder handen
nemen, onderhouden. glor'haben, f.
=
Ian, bedoeling, voornemen.
= voor 11 haven ;
hafen, m. ;
-portaal.
[Zor'haft, nt., zie %-orrytttung]. bor'hatten, ft.
(b.) = (iem. iets) voorhouden; einem fein
1Threcbt b. = iem. zijn ongelijk voorhouden,
onder 't oog brengen; duren, 't uithouden:
afeifd) bait boy = is stevig voedsel; biefer
to ff inirb nicbt Lange b. = zal 't niet lang
uithouden; bad Oefb Weft nicbt bor = duurde
niet lang. Zori haitung, = verwijt, vermaning.
= voorhand, voorrang; in ber
Zor'hanb,
baben = aan de voorhand zijn.
2. fein, bie
borhan'ben = voorhan gen, voorradig, aanvoorhandenwezig. Zorhantenfein,
zijn, voorradig-zijn, aanwezigheid.
Zor'hang, m. —(e* ti ne = gordijn, voortooneelgordijn). bor':
hang(sel), scherm
hanger, ft. hangen voor, voorhangen;
vooroverhangen. bor'han g en, icb tp. (b . ) =
voorhangen, (gordijnen) voor-, ophangen.
Zor'hattgefchtok f. = hangslot. Zor'haut,
halfhemd,
iv. = voorhuid. Zors hentb, f.
front.
lumber', bors her = van te voren, vooraf,
eerst. borher'bebenien, unr. (b.) = vooraf
bedenken. borher'beftintmen, fctiv. (b.) =
vooraf bepalen; voorbeschikken. Zorher'be:
ftintinuttg, in. = voorbeschikking.
Zor'herbit, in. = voorherfst.
Zorheribafeitt, f. = voorbestaan. bother':
entOfinben, ft. (b.) = voorgevoelen. bother':
nom, unr. (f.) = voorafgaan, voorgaan.
voorafgaand. borhe'rig
borher'gehenb
voorafgaand, voorgaand, vorig.
bor'herrichen, fcbtv. (b.) = overheerschen,
de overhand hebben.
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borberlagett, fcbin. (b.) = voorzeg'gen, voor- (van uurwerken) voorloopen. Alor'faufer,
spel'len. Zorberlaguttg, — voorzeg'- voorlooper. borlitufin = voorloopig.
ging, voorspellmg. borberjebett, ft. (b.) = bortaut = onbescheiden, voorbarig, haastig
voorzien, vooruitzien. tiorijerlierfiinbinett, gebakerd. Zorleflebtatt, f. = (teeken- of
ICW13. (b.) = voorspel'len, vooraf verkondigen, schrijf)voorbeeld.
vooraf aankondi gen. bortierluiffett, unr. (1).)= Zoritenellgabet, M.; :Wet,
:nteffer, 1. =
groote tafelvork; gr. lepel; gr. tafelmes.
vooruit weten, van te voren weten.
bori bettright, fcbin. (b.) = (tem. iets) voor- borlegett, fcbto. (b.) = er voor leggen; (een
huichelen, (iets) voor (iem.) huichelen. bar': slot) er aanhangen, er op doen; (spijzen)voorvoorhuilen, voorjatn- dienen, voorzetten; (een vraag, stukken, be(b.)
beuteit,
= voorportaal des wijzen) voorleggen; (motieven) blootleggen;
meren.
tOntuta,
(geld) vooruit betalen. 930-ritenefelitofb 1. =
hemels.
zooeven, daar straks; [eerst, vroeger]. hangslot. Zorletwirtg, to. —, —en = voorbor'4iftorifeb voorhistorisch.Zoetiof, in. = legging, blootlegging. bor'faertt, frbio. (b.) =
voorplaats; voorportaal, voorhof. voorspelen op de Tier; voordreunen, voorin. = voorportaal der hel. bor'Oomerifdt = leuteren. Zorifere, in. = begin van den
voorhomerisch. Zor'flut, in. = voorhoede; wijnoogst. bor'tefett, ft. (b.) = voorlezen.
recht van eerste weide. bo'rig vorig, laatst- Zorlefer = voorlezer, lezer. Zoritefung,
voorgaande; [vroeger]. `I-307/0r, f. =- 't —, —en = voorlezing; (aan de universiteit)
vorige jaar. borsiiitgia = van 't vorige jaar; college, cursus; Zortefungen Oren = colleges
Zorliibritier = wijn van 't vorige jaar. volgen. borleSt = voorlaatst. borleurtiten,
voorjammeren, fcbin. (b.) einem = voorlichten: met een licht
borlammern, fcbin. (tj.)
= voorkamer, voorgaan; er leucbtet Olen bar= hij gaat alien
voorklagen. Zorlammer,
wachtkamer. vorlitntbfett, fetiin. (tj.) voor- met een goed voorbeeld voor. Zorteurtjter,
bijlichter; goed voorbeeld.
aan vechten, strijden. Zur i fiinttifer, in. = in.
strijder in de eerste gelederen, voorste strij- bortieb t : b. itebinen = tevreden zijn met
der; voorvechter, kampioen. borlauen, fctin. 'tgeen er is; mit etto. nebmen = lets voor(b.) = voorkauwen. Zorlauf, 10. = voorkoop. lief nemen.
voorliefde, voorkeur.
voorkoopen, vooraf Zot i liebe, to.
borlaufett, fcbin. (b.)
opkoopen. Zorliiufer, nt. = opkooper. bur': liegen, ft. (17.) = or var liggen; aanwezig
reftren, fc0:). (b.) = naar buiten of naar zijn; bie Sa(te fiegt bent Mitter bar = is
voren keeren; [(middelen) gereed houden, voor 't gerecht, is in handen van den rechter;
tiegen Leine fbritnbe ba5u bor = daarvoor
aanwenden; (maatregelen) nemen]. Zurlefp:
Itegt beute
—, —en = schikking, maatregel, I zijn geen redenen (aanwezig);
rung,
treffen = maatregelen nemen. j nicbt,?, tier = er is heden niets (te behandelen);
toebereidsel;
fiegt een ibit gar Mitt?, bee er is Diets
Zorlenntniffe, V. = voorafgaande, voortgeen hem aan to voeren; tnt bortiegenbeit
bereidende kennis of kundigheden.
Hily, in. = voorportaal. bori fteben, fitn, ad( = in 't onderhavige geval.
voorliegen.
(b.) = er voor plakken, er tegenaan plakken. bor siiigeitt, fcbto. (tj.)
balm = Mu; bent.
borltittgett, ft. (lj.) = bovenuit klinken.
borlontuteu, ft. (1.) = voorikomen, zich voor- borintaMen, fcbtu. (b.) = er vUOr maken;
doen, gebeuren, plaats hebben; voorkomen, (einem etiu.) voormaken, voordoen, wijzen
schijnen, dunken; even aanloopen; (enter (hoe 't gedaan wordt); (iem. jets) wijs maken,
borimatyn, Tc40:).
eact) e, einem) voorko'men; voortkomen, to voorgoochelen; zie ook
voorschijn komen; [voorbijkomen, voorbij- (tj.) = vooraan maaien. m. =
snellen]; icb fonnte bet ifpn nicbt ti = ik kon voorste maaier. borluatett, fcin. (ti.) = voorhem niet to spreken krijgen; tote fonunft bit schilderen. borimatig = voormalig, vroeger.
mit bor? = wat moet ik van je denken? bor': bor'ntaW = voormaals, vroeger, eertijds.
rommenben catte, zie oorlornmenbenfaia. Zorimann, zie lorbermann. Zotrittettlf0,
opmarsch.
= v66r Maart
Zoritommen, 1. = 't bestaan. borlommen:
= voormuur, bastion,
bentall4 = als 't geval zich voordoet, bij 1848. Zor'inauer,
voor`komende gelegenheid. Zorlontmettbeit-, bolwerk, wal. bor'uterfen, fcto. (b.) = (voor
= later) aanteekenen, noteeren, opteekenen, opto. —, —en; 4oirtoututut4, f.
schrijven. borinteffen, ft. (b.) = voormeten.
voorval, geval, gebeurtenis, ongeval.
nt. = voormiddag. borntit:
= eetwaren, levensmiddelen,
Zortfolt,
voor den middag, des voormiddags.
comestibles.
tags
borifrienett, jAio. (b.), zie oornOnten. bur' llorinittatWeotWbienft, nt.; 4nebint, to.;
= voormiddagildienst; -preek (of:
tabett, ft. (b.) = dagvaarden, oproepen.
Zorlabung, in. = dagvaarding, oproeping. -beurt); -school.
= dagvaarding. IJorluitta0lIftunbe, to.; :toady, to.; :3eit,
9.3ors tabuittObefetti,
= schrijf-, teekenvoorbeeld; in. = voormiddagiluur (of: -les); -wacht (van
Zor'Inge,
(wets)voorstel, -ontwerp; beschutting. %or': 8-12 uur); -tijd.
= voorzijde van een kamp. bor': bor. Mt& = borigen Voitab: van de vorige
lager,
fcbtn. (b.) = voorstotteren. Zor'Ianb, maand.
injinber u. --e voogd.
voorland, buitenpolder. bori tancift = Zor'ututtb, tn.
voogdes.
—, —nett
Lang geleden, voor langen tijd. borlajjett, Zor'ntiittberitt,
= benoeming van.
ft. (b.) = naar voren laten (komen of gaan); Zor'ututtb&nitatung,
= voogtoelaten (bij iem.), laten binnenkomen. %or': eon voogd. Zor'ututtbiAttft, to.
dijschap, voogdij. bor'muttbfc0aftticip = van
—, —en = toelating; um
taffutto,
bitten = verzoeken ml toe- of binnen gelaten een voogd. qAtir'utunbfitafOgericiit, f. =
voorkoop. bor': weeskamer.%lor imunbfrOaft4orbnuttg, hi. ----te worden. Zoritattf, in.
Tauten, ft. (f.) = vooraan-, vooruitloopen; wet op de voogdij. Zor'munbfrliatt4recb,
= rekening over de geldon van
einem b. = iem. vooruitloopen, voorbijsnellen; flung,
VAN GELDEREN, Duitsch 1Voorclenboek. I.

40

$orittunbicbaftMtube.

llorictub.

626

onmondigen of pupillen. Zor'ntunbfrimf0=
ftube, tv. = weeskamer. Zor'munb1c4af0::
= voogdij.
toefen,
bori ntiiffen, unr. (b.) = voormoeten, vooraan
moeten,
born, bor'ne = vooraan, voor, van voren;
bon b. anfangen = van voren (af) beginnen;
toieber bon b. an = weer van voren af aan;
tvir ivobtten (nacb) b. beratO = wij woven
voor; bon b. M bintett= van voor tot achter.
bornagetn, fcbto. (b.) = voorspijkeren. %or':
ttabtne, — = 't onder-handen-nemen (van
zaken en personen); behandeling (van een
work). %lot'name, nt. = voor'naam, doopnaam.
bornan' = vooraan.
bor'nefint = voornaam', aanzienlijk, deftig,
van stand; hoog; [gewichtig, voornaam, belangrijk]; b. tun = gewichtig doen.
= voor (zich) nemen;
bor'neinen, ft.
(iets) onderhanden-nemen, beginnen; (iem.)
onderhanden-nemen, doorhalen, de les lezen;
flit b. = zich voornemen. Zor'nefinten,1.=
voornemen, plan; ondernemen.
= voornaamheid, defMor'netuntylt, tn.
= voornatigheid, hoogheid.
melijk, vooral, in 't bijzonder.
gewichtigdoenerij,
Mor'nefuntiterei, iv. —
deftigheid.
bor'nelgen tick (b.) = (zich) voorover
of naar voren buigen. Zor'neinmin, tn. =
voorkeur, voorliefde.
born'beretn: bon b. = (al) van te voren,
zonder meer, a priori.
Zor'ort, m. = een van de omliggende plaatsen, kleine plaats bi:j een groote stad; hoofdplaats (van een gewest). bor'pfeifen, (.)=
voorfluiten. borsOlapPern, fcbto. (b.) = voorbabbelen. lattr'Otalf, tn. = overloop, trapportaal; vestibule. borViattbern, fcbit). (b.) =voorbabbelen. 9.3or'bonintern, f. = VoorPommeren. Zor'poften, m. = voorpost.
alor'poftettliblettft, m.; :gefer4t, 1. = voorposten dienst; -gevecht.
bor'Prebtgen, fcbto. (b.)= voorpreeken.
= voorexamen. bor'quelfen,
prilfung,
fcbto. (f.) = uitstroomen, opborrelen; uitpuilen; borquellenbe Wugen = uitpuilende oogen.
bortragen, fcbto. (b.) = uitsteken. Zor'rattn,
nt. = voorrang, voorkeur; er bat ben 23. bor
bir = hij heeft den voorrang, de voorkeur voor
(of boven) u. Zor'rat, m. voorraad, provizie, benoodigdheden; let 23. = in voorraad.
bor'riitig = voorradig, voorhanden zijnde.
9JOr'rat#0a10, f. = magazijn. Zor'rn0::
rammer, = voorraadkamer, magazijn.
Zortat4fMrattf, nt. = proviziekast. Zov:
rat#bervir4ni#, 1. = inventaris. bor'reck,
nen, fcVo. (1).) = voorrekenen. Zor'rerbt,
1. = voorrecht, privilegie. bor'rellett, fcbto.
(b.) = (naar voren) uitrekken. Zorirebe,
= voorrede, voorbericht, voorwoord, inleiding. bor'rebett, fcbh). (b.) = voorpraten, wijsmaken. Zor'rebtter, m. = (de) vorige spreker. Zor'reiber, = werveltje (aan een
venster). bor'reff = vroegrijp. bor'reftett,
ft. (fj.) = voor(aan)rijden; (einem) voorrijden
(om te laten zien hoe men rijden moet); vooruitrijden; (f.) = voorbijrijden. Zor'reiter,
m. = voorrijder, pikeur. twereniten, unr.
(f.) = vooraan of vooruit rennen; (einem)
voorbijrennen. borriclitett, fcbto. (b.) klaarmaken, klaarzetten ('t eten bijv.); ('t horloge)
voorzetten, vooruitzetten. Zor'rirljtung, to.

—,

—en = toestel, inrichting, mechanisme,
apparaat; 't klaarzetten, de voorbereiding.
Zor'rik nt. = (voorloopige) schets, ruwe
schets. bortiitten, fdpo. (1.) = (een stoel
e. d.) vooruitzetten, naar voren zetten of
schuiven; einem OW. b. = iem. iets onder 't
oog brengen, voorhouden, verwijten; (f.) =
(van soldaten) oprukken, voorwaarts rukken;
vorderen, opschieten, vooruitkomen; in bow=
riicttem Mter = op gevorderden leeftijd. bur':
rufen, ft. (.) = voorroepen, (op)roepen.
burl = bor &O. Zor'fcial, m. = voorzaal,
voorkamer, wachtkamer. bor'fagen, fcbto.
(b.) = voor'zeggen, voorpraten, vertellen;
[voorzeg'gen, voorsperlen]. Zorifager, m.
= voorzegger. Zorifiinger, m. =
voorzanger (in kerken); voorzinger. Zor'fati,
nt. = voornemen, plan, bedoeling, opzet;
voorwerp, dat men ergens voor zet, voorstuk;
mit = met opzet, met bedoeling. borifettp
fidj = opzettelijk, expres, met opzet.
= verschansing, schans. Zoe::
fcbame,
foramen,
voorschijn; bum
fiftein, m.
bringen = te voorschijn of voor den dag kotv. = voorste of
men, brengen.
eerste laag. fcbto. (ti.) = vooruitzenden. borifrijieben, ft. (fj.) = er voor
schuiven, vooruitschuiven, vooruitbrengen;
(iets) voorwenden; borgefcf)obeneCorti; =
buitenforten; borgefcbobener 43often= vooruitgebrachte post, buitenpost; einem aid fflebaf=
tem; b. = iem. voor de leus als redacteur
laten optreden (om zich achter hem te verschuilen); zie ook: Nieget. bor'fcbleten, ft.
(geld) voorschieten, leenen; voor(b.)
schieten (toonen, hoe men schieten moet);
= vooruitschieten, -springen.
Zor'fr4tag, nt. =voorslag (ook in de muziek);
our Mute =
eerste slag; voorstel;
bemiddelingsvoorstel, voorstel tot minnelijke
schikking; etb3. in 21. bringen = iets voorstellen. bor'fitiagen, ft. = er voor slaan;
voorstellen; (iem.) voordragen (voor een betrekking); overvragen; 't eerst slaan; maar
plotseling te voorschijn
even dorschen; (f.)
slaan, uitslaan (van vlammen). Zor'fr4ta0:
lifte, = voordracht. Zor'fMta0note,
to. = voorslag. %or i fitittOreciit, I . = recht
van voordracht of aanbeveling. Zor'fittnall,
zie 23orgefcinnacr. borldimerfen, fct)11). =
voorproeven, vooraf proeven; een sterken
smack hebben, 't sterkst geproefd worden,
de overhand hebben. bor'fr4meirbein, fcbto.
= vleierijen zeggen. Zorlitneibenceffer,
f. = voorsnij mes. bor'fr4nethen, ft. (b.) =
= leelijke gezichten
voorsnijden; Oeficbter
trekken, grimassen maken (tegen iem.). Zor':
fciineiber, m. = voorsnijder. borIcOneft =
voorbarig, overijld, lichtvaardig.
bor'frbrauben, fcbto. (ti.) = er voor schroeven.
bor'fdireibett, ft. (b.) = voorschrijven (als
voorbeeld, als bevel, als opdracht); einem
2311c1) feinen %amen b. = zijn naam aan 't hoofd
van een boek zetten. bor ifrimeten, ft. (0.) =
voorschreeuwen. bor'fitreiten, ft. (f.) =
vooruitstappen, vooruitkomen, vorderen.
fitrift, to. = voorschrift, schrijfvoorbeeld,
last, bevel, order, regel, instructie; nacb
=
(hand.) volgens order, (op recepten) volgens
recept. 9.3or s fMriftenbuit, I . = schrijfvoorbeeldenboek. bor'fitrifOntafifg = voorgeschreven, volgens voorschrift, reglementair.
Zor'frOub, m. = hulp, bijstand; eerste zet,
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eerste worp: einem 2. Teiften = iem. hulp
verleenen, helpen, bijstaan; einer Sadie 2.
leiften = begunstigen, bevorderen; ben 2.
batten
't eerst spelen, voorspelen. Zoe:
fMui), m. voorschoen. bor'fripti)ett,
fain). (b.) = (laarzen enz.) voorschoenen.
Zori frihtte, iv. = voorbereidende school.
Zor'frf)iiter, nt. = leerling van een voorbereidende school. Zorle0iir3e, = voorschoot, boezelaar. q.lor'frijufg, m. = voorschot;
2erfcbilffe feiften = voorschotten geven.
Zorldilifibereitt, tn. = voorschotbank, credietvereeniging. bor'frfpfitueife = bijwijze
van voorschot. bor'fri5ittten, fcf)iv. (b.): ben
$ferben cafer b. = de paarden haver geven.
bori fr4iit3eit, fcbib. M.) = voorwenden, voorgeven, ale verontschuldiging opgeven. 'f orir.
frifluaritt, m. = eerste zwerm. tioritOvatlen,
(0.) voorbabbelen, voorkletsen, voorpraten.borlittuetsen, fcbi-e. (b.)=voorzweven,
voor den geest zweven. bor'friiivintriteit, ft.
(f.) = voorzwemmen. borifittuittbeitt,
(b.) = voorgoochelen, wijsmaken.
= onderzeil, schooverzeil.
Zorleget,
fegein, lc*. (Ii.) = voorzeilen, vooruitzeilen. borfebett, ft. (lb.) [voorzien'; te
voorschijn komen, uitkijken]; firi) b. =
op zijn hoede zijn, oppassen, zich in
acht nemen, voorzorgen of maatregslen
nemen. Zorjefoing, ro. = Voorzienigheid.
bor'fetien, fcbib. (b.) = vooruitzetten (den
voet bijv.); er voor zetten of plaatsen; einer
Mote ein Arena b. = een kruis voor een noot
zetten; einem ettu. b. = fem. iets voorzetten
(een glas wijn bij y.); einen einem Mute b. =
iem. een arnbt toevertrouwen; einen einent
Unternebinen b. = iem. aan 't hoofd van een
onderneming plaatsen; fief etiv. = zich lets
voornemen. ZorletKr, nt. = wat men voor
lets plaatst, bij v. hor (voor 't venster), scherm
(y our den heard) enz.
bori feitfpn, fdpv. (b.) = voorzuchten, zuchtend
vertellen Zor'fiitt, lb. = voorzichtigheid,
behoedzaamheid, voorzorg; [Voorzienighetd].
bor'ficioig = voorzichtig, behoedzaarn, om— = voorzichtigzichtig. 93or'firtigfeit,
heid. ZurificWmaigenef, it). = voorzichtig= voorvoegsel.
heidsmaatregel. Zori fittle,
bor'fingett, ft. (b.) = voorzingen. Zorlinger,
nt. = voorzanger. m. = voorzitterschap, prezidium; ben 2erfit filbren 't prezidium hebben, prezident zij n. bet Zor'fillente,
Zorifitier = voorzitter, prezident. Zorifoitt
m. = voorzomer, vroege zomer.
forge, iv. = voorzorg; Sur 2. = nit voorzorg; 2orforgen treffen = voorzorgen nemen.
bor'forgen, fcbit). (b.) = vooruit zorgen.
bor'forglic4 = zorgend, vooruitziend; uit
voorzorg.
—e = voorspan, wisselZor'fbaint,
paarden , versche paarden. bor s ivamicti, fcbtv.
(b.) = er voor spannen: voorspannen.
fpanitbferb, f. = wisselpaard. bor'fbienetn,
fcbin. (b.) = voorspiegelen. Zor'fplegetung,
Ia. —, —en= voorspiegeling. Zor i fpiet, f. =
voorspel, preludium; voorstukje. bor'fneten,
fcbte. (b.) = voorspelen. Zor'fbrarty,
aiir fpratt e = voorspraak, bemiddeling.
fbrerOen, ft. (f.) = voorspreken (om na to
spreken); voorzeggen, influisteren; bei einem
= (even) bij tem. aanloopen; [een good
woord doen = ii-rfPracbe eintegen; (van
orgelpijpen) te vroeg spreken]. borlprettgen,

tlorftritb.

fcblv. (f.) = vooruitrennen. bor'fbringen, ft.
(f.) = vooruitspringen; voorspringen; (van
een dak, een portiek enz.) vooruitspringen,
uitsteken; (b.) voorspringen (om te laten zien
hoe 't moet). Zorlprung, m. = voorsprong,
voordeel; voorspringend gedeelte (van een
gebouw e. d.), uitstek; einen ber einent
geteinnen = iem. een eind voorkomen.
Zor'jtabt, in. = voorstad. Zorftiibter, nt. --,--bewoner van een voorstad. borltiibtifc0 =
van de voorstad. Zoriftattb, m. = bestuur,
directie; commissie; hoofd, directeur, een lid
van 't bestuur. Zoriftantititglieb, 1.
bestuurslid; commissielid.
= be3ori ftattbi3lIftifung, iv. ; :hiaW,
stuu rs zitting -keus.
bor'fterten, ft. (ti.) = (een gat) boron, steken;
to voorschijn komen. uitsteken, stork uitkomen. Zoriftertiirtitel, nt. = mof, manchet.
bori tterfen, fcbtv. (b.) = van voren vaststeken;
eine 2ufennabet = een borstspeld aandoen;
ben Repf b. = 't hoofd vooruitsteken; icb
ftecte mir ein ,8iet her = ik stel mij een doel.
Zor'fterfnabet, to. = borstspeld, broche.
tiorf fteben, um (b.) = (voor)uitsteken, (vuor)uitspringen; einer Scbute, tbemeinbe = aan
't hoofd van ...staan; (einem 9.1mte) bekleeden,
uitoefenen; (bent ,au.inefen) leiden, besturen;
[aanstaande zijn, to wachten staan (= beber=
fteben); voor (de rechtbank) kornen].
vorenstaand, bovenstaand, voorftelmtb
gaand. Zor'fteber, nt. — directeur,
hoofd, bestuurder, chef. Zor'ftetierantt, f. --=
directeurs-betrekking, betrekking van hoofd.
23ori fte0erfrbaft, ie. = bestuur, directie.
bori fteltbar = voorstelbaar, geschikt om voorgesteld te worden, prezentabel. boriftellett,
fcbib. (1).) = voorstellen; er voor plaatsen of
zetten; (einem Speffen) voorzetten; ben Mager
bent Oeflagten = den aanklager met den
beschuldigde confronteeren; (in den schouwburg) vourstellen; it)(70 fteat bete, Oematbe
her? = wat stelt dat schilderij voor, wat
verbeeldt het? er ftelft ettu. bin = hij lijkt
heel wat; trx.0 fort bei, b. = wat moot dat
beteekenen? (einent Fein 1.1nrecbt) onder 't oog
brengen; bie 1.1br b. = de klok, het horloge
voorzetten; bad faith icb mir nicbt b. = dat
kan ik mij niet voorstellen, met verbeelden;
einem berniinftig b. = verstandig met iem.
spreken. bor i ftettig: einem etie. macben =
iem. iets voorstellen; bei ether TebOrbe b.
iberben = bij een bestuur eon verzoekschrift
indienen. Zor'Itelfunn, ha. = voorstelling,
denkbeeld, begrip; vermaning, vertuog, verzoekschrift; mein 2orftettungen Her etib.
(tbegen ether Sadie) macben = iem. over iets
onderhouden.
Zori ftellun011fraft, In.; :bermogen, f.
voorstellings II kracht , -vermogen.
= wijze van voor9.3or'itellunOluelfe,
stelling.
Zor'llfteltge, Yu.; :itirO, in. = voorlisteng;
-steek.
Zor'ftot tn. --= aanval, uitval: (van een gebouw e. d.) voorsprong, Intspringend gedeelte;
belegsel (tegen eon opslag). vor'itofien, ft.
(b.) = naar voren stooten otduwen; (truepen)
vooruitbrengen; (f.) = vooruitkomen, voorwaarts trekken. bor'ftrecteit, fdge. (l.) =
(hand, tong) uitsteken; (geld) voorsclueten,
uitschieten. bor'ftreuen, idl y . (b.) yourstrooien. Zori ftrici), nt. = streep(je voor een
40*
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= voorstuk. Zorlittfe,
woord). Zor i ftiier,
= eerste trede; fig. eerste trap. tior'ftiir,..
3e11, fcto. (1.) = vooruit snellen, naar voren
schieten.
= van voor den zondvloed,
antediluviaansch.
tiorlait3eit, fcblv. (b.) = voordansen : eerst
dansen of laten zien hoe 't moet. Zorliitt3er,
nt. eerste danser. Zur'teit, nt.= voordeel,
winst, profijt, nut; kunstgreep, handigheid;
ale Terteife geftett = alles geldt (bij 't spel).
borleitbaft = voordeelig, winstgevend, profljtelijk , lucratief; met winst, met voordeel.
= voorhoede, voortocht. bor'=
Zor i trab,
= vooraan-, vooruitdraven.
trctben, [div.
triige = voordracht,
Zor i trein, nt.
rede, wijze van voordragen, rapport, verslag;
uiteenzetting; fiettn Aiittine babett, bent
aiinige Z. batten = aan den koning rapport
uitbrengen; etiv. Sum Z. bringett = iets uiteenzetten; er bat einett fcbiinen Z. = een
mooie voordracht. bor'tragett, ft. (b.) = voor
(iem.) uitdragen; verslag of rapport uitbrengen; (gedicht e. d.) voordragen; ben Sabo
b. = 't saldo (op nieuwe rekening) overbrengen ; bortragenber Nat = rapporteur;
(aan 't ministerie) referendaris.
Zor'trafOlart, W.; :futift, in. = wijze van
voordragen; kunst van v.
bortrefftir = voortreffelijk, uitste'kend, uitmuntend. Zortrefffirigeit, in. = voortreffelijkhoid. borlreitiett, ft. (b.) = vooruit
= bordes, stoep.
drijven. Zor'tretipe,
naar voren
.
twr i treteit, ft. (f.)=-.voortuttreden,
treden; [even aanloopen; einem h. = voor
iem. anders gaan, den voorrang hebben =
ben Zortritt her einen baben]. boritrinten,
ft. (b.) = voordrinken, 't eerst drinken. !for':
tritt, tn.: ben Z. her einem baben = 't recht
hebben om iem. voor te gaan, den voorrang
boven iem. hebben. Zor'trupp, to. = vooruitmarcheerende afdeeling van de voorhoede.
einem h. =
bor i tutt, unr. (b.) voordoen;
e?, einem 6tthertun = join. overtreffen ; ficb
=
ficb fierbortun = zich onderscheiderd.
tochtdeur, tweede deur. tiorituv.
tiir, iv.
voorturnen. Zorlurtter,
nett, fcbtu. (fj.)
in. voorturner. bor'ilbett, fcbto. (b.) = voorloopig oefenen, voorbereiden.
borii'ber = voorbij, weg. borilliergeijeitti =
voorbijgaand.
Zorlibmin,
= vooroefening. Zoirunter:-.
= voorloopig onderzoek.
fudjung,
urteit, = vooroordeel, vooropgezette meening, vooringenomenheid, partijdigheid. bor':
urtettOrei, :113# = vrij van vooroordeelen,
onbevooroordeeld, onbevangen. bor'itrteM=
twit = sterk bevooroordeeld.
q3f. = voorouders, voorvaderen. Zor'ber=
nattgenbeit, tv. = voltooid verleden tijd.
Zor`berbOr, 1. voorloopig verhoor, voorloopige ondervraging. Zoriberfantnthing,
voorvergadering. [Zor'borbertt, V. =-voorvaderen]. bor'borneftern = voor-eergisteren. borliorin, tlorliortetft op twee na
de laatste, voorvoorgaand. Zur i 1var4e, In.
vooruitgebrachte wachtpost, voorpost. bur':
inagen iittj = vooruit durven, zich vooruit
wagen. Zor'ivabt, voorverkiezing.bor':.
Inattett, lobtv. (b.) = overheerschen, op den
voorgrond treden, bestaan.
tn.
iviittbe = voorwendsel, uitvlucht.
tiorluiirt# = voorwaarts; fo fottunt ntan 0. =--

zoo komt men vooruit; Wetter
= verder;
Maarschalk
[vooraan = horn]; narfcbaff
Voorwaarts (d.
Blucher). borlveg' = van
te voren, vooraf ; vooruit; bij voorbaat; vooral,
voor alles. Zortuen i ttahtne, ='t vooruitnemen, vooruitbeschikken, anticipate. bur=
iven'ttebmen, ft. (fj.) = vooruitnemen. tun',
Weitteit, (fj.) = voorhuilen, voorschreien.
bor'itielfett, ft. (b.) = toonen, vertoonen, laten
zien, voordendag komen met, voorleggen.
Zorly eifiung, iv. = vertoon. 04' ovum, tu.=
voorwereld oudheid, ourle tijd. borluetttir4 =
voorwereldlijk. bor'ivenbelt, one. (b.) = voorwenden. foorluerfett, ft. (b.) = voorwerpen,
voorgooien; toegooien; (einem etre.) verwijten,
voor do voeten werpen; einem h.= voor iem.
anders werpen.
Zorluerf, 1. = hoeve (bij een grooter landgood); bie Zoriverfe einer eftung = de buitenwerken van een vesting. borluieriett, ft.
(fj.) = (iem. iets) voorwegen; overweigen,
overwicht hebben, den doorslag geven, overheerschen; borluieflettb = overwe'gend, overheerschend. borlvintment, icbtv. (Ii.) = voorjammeren, voorklagen, voorlamenteeren. Zoe::
tuinb, = voor den wind, wind achter.
bor'ivinfetit, zie herinintmern. Zarin-inter,
voorwinter, begcn van den winter.
m.
= voorkennis. voorweten;
Zorlaiffeit,
One mein Z. = buiten mijn voorkennis.
voorbereidende wetentuifienfrOaft,
schap.
tuill,
tn.
=
nieuwsgierigheid,
onbescheiZor s
denheid, laakbare zucht om van alles dadelijk
't fijne to weten; brutaliteit; brutaaltje; ttie,
brinedtainted nicbt ift, ha lafi beinen Z. = bemoei u niet met zaken, die u niet aangaan.
nieuwsgierig, onbescheiden,
wusneuzig, brutaal.
Zorluort, f. = voorwoord, voorhericht; voorzetsel; [voorspraak]. Zorl yurf, = verwijt, berisping, standje; onderwerp (voor een
schilderij, een beetd); [voorwerp (van spot,
beschrijving e. d.)J. tiorlintrfOrei, =-onberispelijk, zonder hlaam. VorlintrNbott=
verwijtend; vol zelfverwijt. twe3a0ten, fcbw.
(b.) = voortellen. Zor i 3a1Jit, = bijtand,
overtand. bor'iaufsern, fcbiv. (b.) = voortooveren. Zor'3eirbeit, f. = voorteeken (nl. voorbeduidsel en teeken voor een muzieknoot).
bor'3eicinteit, febiti. (fj.) = voorteekenen.
4or'3eirfitutnn, iv. = voorteekening, voorbeeld. tior°3eineit, = (bewijs van
lidmaatschap e. d.) toonen, vertoonen, laten
zien, [aankondigen, voorsperien]. 2 or'3einer,
nt. = toonder;
biefe?, = brenger, toonder
= vertoon. Zor':
dezes. Z0r'3eigitnn, iv.
voortijd, oudheid.
3eit,
bor3erteit = eertijds, lang geleden, vroeger.
Vor'3eitig = to vroeg, voorbarig, ontijdig,
vroegrijp. bor'3iefiett, ft. 0 . ) vooruit trekken, voorafgaan; (fj.) = er voor trekken, er voor
doen (een gordijn bijv.); naar voren trekken;
voortrekken, de voorkeur geven aan, verkiezen; icf) 3iebe Vein hem Zier her = ik
verktes wijn boven bier; icf) 3iebe ee, her, su
bidden = ik geef er de voorkeur aan to blijven.
Zor'3iinuter, f. = wachtkamer. 30r'3ug,
tn. = voorkeur; voordeel, voortocht, voortreffelijkheid; vonrtrein; id) gebe -aim ben Z.
her feinem Zruber = ik verkies hem boven
zijn broer; er bat hide Zer6fige = hij heeft
veel voor. tior3fte i tir4

voortreffelijk, uit-
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stekend; vooral, voornamelijk, in hooge mate.
Zor3iigi firVeit, in. = voortreffelijkheid.bov:
3untittietfe = bij voorkeur.
(t).) = voteeren: stemmen,
botte'reit,
zijn stem geven aan, goedkeuren.
votiefbeeld, exZotibi bith, :gettliiibe,
voto: wijdings-, gelofte-, herinneringsbeeld.
= votiefbeeld, votieftafel
Zotitytafet,
(waarop de aard van de ex-voto's vermeld staat).
..ten v... to = votum : stem.
Zo'tuitt,
Zqextei: vierde, kwart.
frt.
Z. St. ---- bereinigte Staaten.

shIndOtattet.

O. U. = bon unten: van onderen.
= vice versa: en omgekeerd.
v.
vulgair: gewoon, gemeen.
toutniir'
Zutgai ta, in. — = Vulgata (pauselijk goedgekeurde Lat. bijbelvertaling).
burg° = vulgo: gewoonlijk, gemeenlijk, zooals 't yolk zegt.
Zutrani, m. —e = Vulcanus; vulkaan.
butra'ntfrO = vulkanisch. butfattifte'relt,
fcbro. (b.) = vulkanizeeren (aan hitte blootstellen); (rubber) zwavelen.tranifies:
—, —en = vulkanizeering.
rung,

tuarWartig = wasachtig.
F. =
= iem. die
wassenbeeld. TactM sbittitter,
= wasin was boetseert. Wact}(Yblitme,
= wassen kleedje,
bloem. alarkebette,
kleedje van wasdoek.
loaf:Wien, it. (f.) (bu inthi)ft, er irobicbrt,
inuchie; inacVe! geinad)fen) = groeien, wassen,
aangroeien, grooter worden, toenemen; in
bie V3he = in de hoogte groeien, opgroeien; um ifm taffe id) mir feine grauen
t)aare = om hem maak ik me volstrekt
Been zorg; e finb itjm inieber ,f)aare geivact
fen = hij heeft weer haar gekregen; ba?, ift
i1 nt and here, gehntd)fen= daar houdt hij heel
veel van, daar kan hij niet van scheiden,
einem ilber ben hopf in. = iem. boven 't hoofd
groeien, iem. te machtig worden; idj bin ihm
nict geinachfen = ik ben niet tegen hem opgewassen, ik kan niet tegen hem op; biefent
Unternetjmen tear er nicht geitiacVen = voor
die onderneming was hij de man niet, niet
berekend; fie f)iiren bad (rah in. ze meenen
de sterren te zien op klaarlichten dag, ze
verbeelden zich heel wat; ber Monb ift lo
't is wassende maan.
e.
tvii(Vfett, Wartyfeit, fcbin. (0.) = wassen, met
was bestrijken. tviittlern = wassen, van was;
eine hiiid)ferne 9/afe Oben erg soepel, gedwee zijn; einem eine itiiicOferne Rafe bref)en.--iem. wat wijs maken. elacWfarbe, in. =
waskleur. 900aciWfigur, wassen beeld(je). TaarWflefict)t, 1. = waskleurig gezicht,
wassen gezicht. Tactrler3e, in. =waskaars.
VarfWtirfefie, in. = wassen kers; waskleurige, Spaansche kers. Taaiteiniumtb,
= waskaars,
gewast linnen. elaciO i tiotjt,
-lucifer. VacWiditfabrii, = waskaarsenfabriek. VaciWntaae, in. = wassen masker. TaaciWntobeti, f. = model van was.
ba?, Recbt fmt eine U. =
TactrWnafe,
is gemakkelijk te verdraaien.
T4nci0 1 11Palner, 1.; =Pflaftcr, 1.;
= wasil papier (of: gewast papier); -pleister; -pop (of: wassen pop).
= was. Vackbbruct, =
1.
TatufWriitirefien, I. = sonde, katheter.
wasafdruk.
:fcipttel3e,
tuarfrfatn = waakzaam, oplettend; in. auf WariWilfalbe, to.; :f*tbe,
(Her) einen Fein = op iem. letten; etn iroacfp in. = was ilzalf; -koek; -smelterij.
amen %lige auf einen (ettn.) Imben een Z4arip6 fitott, nt. = wasrol(letje), gevlochten
waskaarsje. VarfO i tafet, = stukje was,
waakzaam oog op iem. (jets) houden.
waakzaamheid, oplettend- wastablet; wasdoek. TtMelOitaffet, tn. =
fomteit,
wasdoek, gewast taf.
heid, zorg.

al, 1. = W.
= Veften; Uedifet.
Taaabt, to.; thhtabtlattb, 1. = Waadland,
Fransch Zwitserland. Vactbtlthtber, m.
— = Waadlander. hiaatitifittth-tirl) = Wandlandsch.
iaag,• = INraag (rivier); water, golf.
V-aat,^ = Waal (rivier).
Itaa're, zie dare.
Ivabi tictig = flauw, slap, week, kwabbig.
tuab'bettt, ictv. (h.) = zwabberen, slap
hangen; wriemelen.
—n = honigraat.
alag be,
Va'bertotje, In. = vlammend, flakkerend
vuur. [tha'berit, 1cOin. (h.) = heen en weer
bewegen, zwabberen; waggelen; flakkeren].
= \yachtWart) = wakker. Z3-adynufaxg,
parade, 't optrekken van de wacht. alno:
=
bett, 1. = waakbed. Taatt i btenft,
=
wacht, waakdienst. Weedy, tn. —,
waak, wacht; cliften = waken; U. tjaben =
de wacht hebben; auf V. 3ie.Oen = de wacht
betrekken; e. fteOett = op wacht staan; bie
V. aufftetien, abliffen = de wacht uitzetten,
afloseen : einen auf bie e. bringen = iem. op
de wacht (in 't wachthuis) brengen; bie erfte
e. de eerste wacht (tijd). tualtett, rani).
(1).) = waken. wakker zijn; (bet einem granfen,
fiber einen [sours: Her einem]) waken. Ituu0':
fret = vrij van de wacht. WarlYtjabeith =
wachthebbend.
W2tiMbotfber, zie en*iber.
= wacht, manschappen
Taartyntaitttfr4aft,
van de wacht.
= jeneverboom, jenever,t4 arboti ber, nt.
bes.
:beere, to.; :broffef,
VaMorberilbaitm,
= jeneverilboom; -bes; -lijster.
Warbot'berbar3, T.= sandrak, sandarak (witte
welriekende
1.; :Pfatf,
24arbaberlibo13, 1.;
= jeneverIlhout, -one; -aan:ftraurii,
planting; -struik.
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= wasdom, groei, ontelacWium, 1.
= eigen verwikkeling: mein eigene?,
bouwde wijn.
= wachthuis, wachtkamer.
Tactetrftube,
nt. = wasildoek;
TactitCtutt, 1.;
-werker (of -kaarsenmaker).
--, —en = wacht, schildwacht.
Waif%
--n = kwartel, kwakkel,
elatfrtet, tn.
wachtel.
:gartt, 1. =kwartellijacht
Taartyternang,
(of: -vangst); -net.
= patrijshond, speurhond,
TaaMiteltiuttb,
kwartelhond.
In.
Wacirtellitanig,m.; :Pfelfe, : f
kwartel II koning ; -fluit (of: -beentje) ; -slag.
Tattitetftrelgett, f. = kwartelvangst met
't strijknet.
tutletftriM, m. = 't trekken
van de kwartels; kwartelvangst met 'tstrijknet.
— wacht, wachter, waker,
Taiic4'ter, m.
oppasser. Taii0terbiltOrtjett, 1. = wacht= wachthoren.
huisje. Wii(titer4ortt,
m. - roep van de
Taiiit'terruf,
wacht.
:Mat,
=elactit'llfetter, 1.; :bauL
wachtiivuur; -h uis • -lokaal.
Tamttlttantei, m.=kapotjas.aMt'utelfter,
nt. = opperwachtmeester.
f.=
Warbti niarabe, iv.; :tioften, in.;
wachtll parade; -post; -schip.
- wachtllkamer;
Taaftt'llftube, in.; :term,
-toren.
—n = wakke: een gesteente.
Vacle, iv.
tuaclelin = waggslend, wankel, zwak staand;
loszittend (hoefijzer). UnclettoPf,
---schuddebol. tuctetettt, fd)tv. (t).) waggelen,
schudden, wankelen; (van een hoefijzer) loszitten; 6 tbacrett mit feiner Oefunt*it, mit
feinem Oefcbafte = 't staat zwakjes
tuacler = flunk, braaf, degelijk, opgewekt,
behoorlijk.
zie 1otten.]
[an/vb./le, tn.
—n = kuit (van 't been).
Va'be,
a'benllbetn, f.; :trautpf, en.; :utuaefon. =
kuit 11 been; -kramp ; -spier.
Taarte, —n wapen (aanvals- of
verdedigings-); 3u ben Saffen = te wapen;
tinter ben Uaffen ft0en = onder de wapens
zijn; 3u ben tilaffen greifen od. bie Gaffen
ergreifen = de wapens opvatten; bie Uaffen
ftrecren = de wapens neerleggen, overgeven.
—n = wafel.
Taarfet,
Waffeffibilider, tn.; :eifen, 1.; :teig, at. =
wafellihakker; -ijzer; -beslaf.
in. = wapen11WarfettlIbruber, m.;
broeder; -fabriek.
tuarfettfiibig in staat om de wapens te
dragen. aaf'fengattung, iv. = wapen (als
legerafdeeling).
:gerfift, 1.; :neftett, 1. =
Vliffenilgettirr,
wapenilgekletter; -rek ; -standerd.
f.;
2aarfenllgeti3fe, 1.; :netuatt,
wapenlfgeraas; -geweld; -geluk;
1.
-huis.
tuarfettto = wapenloos, weerloos, ongewaend.
:rod, nt., :ruO, to. =
affettliPia4,
wapen plaats 1 -rok ; -stilstand.
V- affenllrutmt, m.; :rfifturtn, tv.; :fttau,
W.; :fitutieb, m. = wapenilroem; -rusting;
-schouwing; -smid.
=
ZJarfenllftlitftaub, nt.; :tam, m., :tat,
wapenilstilstand; -dans (ook: oorlog); -feit.
Uaffett!!tragett, 1.; :trifler, at.; ;fibung,
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handel ; -drager (of: schildknaap);
..oefe- ning.
Itiaffiteu, 1Mib. (t).) = wapenen, bewapenen.
= weegbaar. U4'1/flee-it,
=
weegbaarheid. Taa'ne, —n = (weeg)schaal, balans, waag; Weegschaal (teeken van
den dierenriem); [waag, waagstuk]; einem
(einer Sadie) bie
atten = gelijkstaan met,
opwegen tegen iem. of iets; 6 ift noc0 auf
ber = het is nog onbeslist, nog hangende.
Wa'nebattett, m. = waagbalk, balans. Wage:
Brett, m. = (houten) schaal. Wainenell),
= waaggeld.
ela'n(e)tiat4, m.=waaghals.loa'0(c)0affig=
waaghalzerig, roekeloos. Tatt'netjatfigteit,
waaghalzerij.
92aa'netiatter, m. = schaal- of balansdrager.
(stads)waag.
f.
— = wagentje.
Taii'netcbett, 1.
= balansmaker. Taa'ne:
Taage'macber,
meifter, in. = waagmeester.
Un'neutut, m. = durf, moed, ondernemingsmoed.
= (een sprong) wagen;
tua'nett,
(zijn levee, veel geld) wagen, in gevaar brengen, riskeeren; biet Wetb an eine SaMe
=
er veel geld aan wagen; [zich blootstellen
aan, trotseeren]; ficti
= zich wagen, durven; er tbagt fidj nfitt = hij durft
niet op 't ijs: tiler nicOt Wag, geininnt nitt=
wie niet waagt, die niet wint.
Taa'nett, m. [2,t. Sagen] = rijtuig,
wagen, waggon; (sterrebeeld) Wagen, Groote
Beer; $ferbe unb e. = paard en rijtuig.
Wage; ivog od. tudgte;
tuii'nett, ft. (f).)
od. ivagte; Wage! geinogen od. gel-040=
wegen, waardeeren, schatten; erft WO, bann
iva0 od. erft Wage, bann wage = bezint eer
ge begint.
VA'nenliacitfe, ia.; 4(10, in.; :Bauer, m. =
wagen- , (rij tuig)li as ; -bank ; -maker.
=
Vaa'neullbaum, m.; :burg, in.; :berte,
wagenliboom; -burg; -kleed.
4aineullbeic4fet, ta.; :fettfter, f.; :geteife,
= wagenklissel, -raam(pje); -spoor.
ala'nettlIgeraffet, 1.; :gefebirr, f.; :nefteff,
1. = wagen gerammel ; -tuig ; -stel.
=
ala'nenlItjaw6, f.; :faften, m.;
wagenijhuis (of: koetshuis); -kast (of: -bak);
(-)klasse.
ala'nettiorb, m. = groote mand, sluitmand.
ela'nenlitetter, in.; :tenter, m.; :marber, nt.;
:nteifter, = wagen ladder ; -menner;
-maker; -meester.
Taa'nettOferb, = rijtuig-, trekpaard. Tare:
neural), = wagenrad. Wa'geuremife, tn. =
koetshuis, remise.
:fttuPpett, nt. = waWainenlifcbutiere,
geniismeer, -kot (of: remise).
Ua'nenfith nt. = rijtuighank. Taa'Reitivitr,
- wagenspoor. Uainetttueltjet, =
wisseling van wagens of waggons. Uastielt:
tuittbe, iv. = wagenwip. Vaige ttptg, =
trein.
— = weger.
aM'ner,
tua'nereitt = waterpas, horizontaal.
ehti n(e)ftittf, f. = waagstuk.
= tongetje (van de balans).
Ttha'ne3uttne,
= waggon.
Uangmf,
QPagetjatt w.
zie
alanittaa$ :c.,
(filbb.) wagenmaker
l'Acig'ner,
(norbb. Steltmacber, Rabmacber). ttkag'ner:
= wagenmakerswerk.
arbeit,
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—fe = waag, waagstuk.
elan'tti4, f.
Vag'friiale, Yu. = (weeg)schaal; waagschaal;
tegen = zijn woorden
(eine forte auf bie
wikken en wegen. Wag'ftiicf, zie eageftiict.
Tati10, —, —en = keus, keuze; verkiezing;
eine cutetreffen = een goede keus doen;
bat, bat aucb bie Qua od.
tiler bie
mactit Cud = kiezen is lastig. TaatWabt,
m. gekozen abt. Watit'att, = 't kiezen,
de verkiezing. TanOt'amt, f. = waardigheid
van kiezer, kiesplicht. Taatt'aitfrttf, m. =
oproeping aan de kiezers. tua4Vbar = verkiesbaar. Taiifit'barfeit, — = verkiesbaarheid. Valit'bebittgung, Vv. = verkiezingsvoorwaarde, voorwaarde van 't kiesrecht.
kiesgerechtigd.
113abrberedjtiat
rectitigung, Vv. = kiesrecht. Watifibetue:
gong, = verkiezingsbeweging. Taatw:
WOO, m. = kiesdistrict. TaaiWbifripf, tn. =
gekozen bisschop.
zie =6enfu?,
tudirten, fcbto. (b.) kiezen, uitzoeken, keuren,
verkiezen : ein getatbfter %mug = keurig pak;
gelvtibtte Oefettfcbaft = uitgezocht gezelschap.
— = kiezer. iiMOVertafi,
eliitrfer, m.
m. = verkiezingsbesluit. tua4lerifci) = kies= kiezerskeurig, lastig. Taiitytertifte,
= kiescollege. tuabi'=
lijst. Viiirterfrijaft,
fatlig = kiesbevoegd, kiesgerechtigd; verVv. = kiesbevoegdkiesbaar.
= verheld; verkiesbaarheid. Taabilelb,
kiezingsveld. Taablifiirft, m. = keurvorst;
verkiezend vorst. TaaiWgattg, = stemming, verkiezing. TaaiNgefeil, f. = kieswet.
tudirtig = wel, gezond, behaaglijk; ook =
Miibterifcb.
Watit'faifer, m. = (door de keurvorsten) gekozen keizer. Tal4I'fampf, m. = verkiezings= kiesverdrag
strijd. Uatit'faVitufatiott,
m. =
(v. d. Roomsch-keizer).
=
verkozen koning.
cifit'fijrperfttaft,
kiezerscorps. 9fatit'frel#, nt. = kiesdistrict.
Vatgi marbe, = verkiezingswerk. Wabt',
mane, tn. = kiezer. Taatirmannaiirper,
In. = kiescollege. Wafti'mobiO, m. = wijze
van verkiezing.
m. = brooddronkenheid. Val*:
ort, m. = v erkiezingsplaats. m. =
verkiezingsplaats; °oft eafftatt. 411a011pro=
tvt0it, f. = proces-verbaal van een verkiezing. VaIll'Oritfung, to. = onderzoek van
een verkiezing. aWfit'reciit, f. = kiesrecht.
Taaig'reform, vv. = kiesrechthervorming.
Taabl'reirk f. = rijk, waar de vorst gekozen
wordt; kiesrijk. TiMbt'fOrttr4, tn. = leus,
afftatt.
zinspreuk, devies. Wat)i'ftatt, zie
WaWitimute, to. = stem.
:umtriebe,
$f.
=
verkietn.;
zings dag; -manoeuvres.
Vatjrurne, vv. = sternbus. TaatiVtierfanint:
lung, Vv. = kiesvergadering Taabtstier=
tuanbtfcbaft, keurverwantschap.Taabt':
borftefter, tn. = prezident van een stembureau. Tanbr3etiftt#, m. = verkiezingscensus.
Vabi'llaettet, m., =31.11tmer, f. = stemilbriefje
(of: -biljet); -bureau.
Taafm, m. —(e)& = waan, verkeerde meening,
benebnten = iem.
dwaling; einem feinen
uit den waan helpen. Taaint'bitb, f. = waanvoorstelling, hersenschtm, tudintett,
fcbtn. ((i.) = wanen, meenen, gelooven. WaInt1=
niatthe, m. = wangeloof. 9tiatin'forit, f. =
loos koorn. tuatmlitaffen mismaakt. wanstaltig. Vatirefittn, m. = waanzin, krank-

e.

ll.

e.

e.
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zinnigheid. tuaOn ffitutig = waanzinnig, krankzinnig; erg, om gek to worden.
m. = verstandsverbijstering, krankzinnige
geestdrijverij, onzin. = onzinnig, dol.
tvahr = waar, juist. werkelijk, echt; er wirc
6 nicbt baben = hij wil 't niet toegeven,
niet erkennen; ein iBerfOrecben iv. madyn =
een belofte waarmaken, vervullen.
Warren, fcbto. (b.) (eine& Zinged, an Zing) =
zorgen voor, hoeden, behoeden • ben ecbein
= den schijn bewaren; (fein Med)t) verdedigen, voorstaan (boy einem, gegen einen, tegen
iem.); fict) Vv. = zich in acht nemen, zich
hoeden, oppassen.
Warren, fcbtv. (b.) = duren, voortduren, aanhouden. tviitrrenb, mit Gen. = gedurende, tijdens, onder; noni. = terwijl. wed):
renbbeffett, Wiitirettbbem'= terwijl, ondertusschen.
tuaOr' aft = waar, waarachtig, waarheidlievend, oprecht ; waarachtig, waarlijk, werkelijk.
luabrijartig = [waarachtig, waarheidlievend];
waarachtig, waarlijk. ReaaOrtiartigfeit, !u.
— = waarheidsliefde. Taafwbeit, iv. —,
—en = waarheid; Stinber unb Marren reben
kinderen en gekken zeggen
(fagen) bie
fagen iem. de
de waarheid; einem bie
waarheid zeggen; zeggen, waar 't op staat.
91:tlatir'beit4etfer, m. = waarheidszucht,
ijver voor de waarheid. Taabribeit#frelmb,
nt. = vriend der waarheid. tuabrifiett#ge:
miff? = waar, waarachtig, juist, overeenkomstig de waarheid. Wilatprtieitatebe, =
waarheidsliefde. tuabr'beitaietteitb = waarheidlievend. TaatirlieitOixt -tt, m. = waarheidszin. luttiglielOtutbrig = in strijd met
de waarheid, leugenachtig. tua4rlicf) = waarlijk, werkelijk.
[Viibr(Omattn, zie sZeiviibr&mann.
Wabr'itetottbar = waarneembaar. tuabr'::
nelinten, ft. (b.) = waarnemen, aanschouwen,
merken, opmerken; (een gelegenheid) waarnemen, gebruiken, benutten; behartigen;
[nebtnet her Rinber tuctbr = zorgt voor de
kinderen; nimm be y Stunbe Yu. = gebruik den
= rechten verdedigen, betijd; atecbte
schermen]; feine noften = zijn onkosten
terugnemen. elaig'tteiptuttg, In. —, —en =
waarneming, opmerking, behartiging. elabr'.=
itelmittng4berutiigett, f. = waarnemingsvermogen.
Wa4rs fagehttift, = waarzeggingskunst.
tuaig'fagen, fcim. (b.) (Part.: geiva(jrfagt)=
waarzeggen, voorspellen. aVatirsfager, m.
— = waarzegger, voorspeller. Qr.ftfir:
fagerel', — = waarzeggerij. tuarbrla:
gerifit = voorspellend, voorzeggend. alatrs=
= waarzegging, voorspelling.
fagung,
waarborg, garantie.
—
tuartir'fMe ntic4 = waarschijnlijk.
eittlidifeit,— = waarschijnlijkheid.
ec4nttng, in. = waarabefrOeinticigett#r
schijnlijkheidsrekening.
9eatir'fpruit, m. = juryuitspraak, verdict.
Taiitrruttg, —, —en = muntvoet, muntstandaard; [fig. hooge waarde]; b ye! Oulben
3 gulden Oostenrijksch geld.
iifterreicbifcbe
zie eermotf.
Taatir'aeirfiett, f. = merkteeken, onderscheidingsteeken; sein, signaal; voorteeken.
elath'finger, m. —&, — = Waibling (bijnaam
van 't geslacht der Hohenstaufen).

e. =

e.

e.
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Written.

= woudstad, stad bij (een) bosch;
weede(plant), ververs- ftabt,
Wait), nt. —(e)
weeds, pastelplant.
Me bier tactIb'itiibte ant Mein = de vier
de vier
Waiblftirber, tn.; :futtett, ut.; =miiiitc, tn.= woudsteden; bie bier tanIbiliitte
oerkantons aan 't Vierwoudstedenmeer.
weedellverver; -koekje; -molen.
Wail)'mann te., zie akeibutann
=tatthe, tn. =
qtront,
Taalbliftrerte,
—n
wees; (Meistersinger) woudllstreek, -stroom; -duif (of: houtduif).
Watfe, to.
rijmloos vers.
= boschduivel.
tata'tettfet,
= wild dier. Zant'bung,
f.=
—, —en =
Taarfettllanftaft, W.; :nether, q3f.;
weesPnrichting; -gelden; -huis.
bosch, wood, boschstreek, woudstreek.
taarfettrinb, I. = weeskind; barin ift er ein bond, nt. = boschvogel. tnatb'hitir0 =
= daar begrijpt hij niets van, daarvan boschwaarts. VotItVitteg, nt. = boschweg.
heeft hij Been verstand; feitte utjr ift ein V. Wale, nt. —n, —n = Gallier, Italiaan, Waal.
tnorben = staat in de lommerd.
taales (spr.: oeijels), = Wales. %-tkalifer,
= bewoner van Wales.
atjettinabe, m., =miibc4ett, 1. = wees11- m.
jongen; -meisje.
9EtIalifetb, f. = slagveld.
tattilettpfIerie, iv.
weezenverpleging. ttIatifift, m. = walvisch.
taailenftule,
= school voor weezen. Warfigrbilfabrer, m.; : fang, M. ; : trait,
=
walvischlvaarder; -vangst ; -traan.
taailentinter, tn. = weesvader.
zie akign.
rollen ('t deeg bijv.)].
[tuat'nertt, 1c4in. (r).)
Taal
tattle,
to.
= Walhalla.
—n = wak (in 't ijs); bijt.
—e
taaf, in.
walvisch.
-, —it = vollen, walken, voltactile,
,Wala'tte, m. —n, —rt = Walach, Walachijer.
molen, vollerij; bent Zucte bie V. geben =
taatateli, bie = Walachije. tuatat tift =--- 't laken vollen. Warren, 1c4in.
= vollen,
Walachijsch.
walken; afranselen.
in.
=
alatb, m. —(e)a, earber
bosch, wood; voller, voider.
Infe man in bets ak. bineinfOreit, fo fcWtt
tciff'llfafi, I.; =reffel, nt.; =ntiititte,
:miit,
Inieber
ler, tn. = vollIkuip; -ketel; -molen; -molenaar.
= zoo men doet, zoo men
ontmoet.
tv. —n Walkure (Odiens
taalb'llanteife, to.; :anemone, Iv.; :Dalton. = bodes die de gesneuvelden naar Walhalla
boschHmier; -anemoon ; -bouw.
geleidt).
= woudboom. ttlta
TRiffe = wal, moor, bolwerk.
taalbliautn,
I. /Wit, m.
In. = boschbes. 4MaIb'biene, tn. = wilde II. Wail, nt. —(e) ,
= 80 stuks (vooral in
bij. Walbliranb, m. = boschbrand.
den vischhandel).
ruin.
brnber, m. = kluizenaar, heremiet. Taattv: tattilttt, tn. --(e), qt. —en, —e(n)
ten, f.
= boschje, bosschage. tt;alb': Vall'anfer,
= acrd-, walanker. War:
bort', f. = dorp in 't bosch. taatbibuttiet,
artieft, tn. = schanswerk, -arbeid.
f. = duisternis van 't bosch. tualbeins = artieiter, in. = schanswerker, walgraver,
't bosch in. taalb'eittfantiett, iv. = wood- aardwerker. taaftlirut, m. = bres; dijkeenzaamheid, kluis.
breuk.
groot geweer (om
iv.
= Waldenzer.
tantbenifer, m.
op de wallen te gebruiken).
= wilde aardbei.
tattib'erbbeere,
hiarten, fcljtn. (4.) = golven, borrelen, wartaalblefel, nt.; =cute, tn. = woudliezel; -uil. relen, zieden, koken; trekken, optrekken (ter
taalblrebel, in.
vergrijp tegen de bosch- bedevaart bijv.). Vall'fabrer, = bedewetten.
vaartganger, pelgrim. tanlisfaitrt, to. =
taalblgebtrne, f.; :geRenb, iv.; =neift, in. = pelgrimstocht, bedevaart. Inairfabrten, fcttu.
woudligebergte; -streek; -geest.
(f.) = een pelgrimstocht doen, ter bedevaart
taalb'nott, m. = bosch-, woudgod.
gaan.1aall'fa4rOort, tn. = bedevaartsplaats.
boschnimf. Wntbtivitig, to. = ttlattifift, zie Vatfifc.
flattitt, to.
wilde honing. tikatbliortt,
= wall!gracht;
= waldhoren, VaII'llnratiett,
grCiber,
jachthoren. taalbljornift, tn. = waldhoorn- -graver (of: schansgraver).
speler. Walb
nt.
boschwachter.
f. = Wallis (kanton). tattilifer, nt.
ttiatibift = boschrijk, met bosch begroeid.
= Walliser.
= boschkat. Weblirfte, taaftleffer, m. = walkelder, kazemat.
taaiblatfe,
= woudkers.
latette, tn. = vestingaffuit. taalUmetfter,
tattIbTrultur, tv.; 4eute, $1.; :ntannMen,
tn. = opzichter van de wallen.
f. - boschlicultuur; -bewoners; -mannetje taaltittuk zie Vatnut.
(of: woudgeest).
—n, —n = Waal. Waltoittin,
taallo'ne,
taafb'ntaft, to. = veevoeder in 't bosch. to. —, —neit
Waalsche. tualloItift =
1 actIblna0, Iv. = boschmuis. Walbstiteife, Waalsch.
tn. - woudmees. Walb'meifter, nt. = bosch- , 1all'rat0; zie aarrat; earrof3.
meester, houtvester; lievevrouwen-bedstroo. taatquitg, tv. —, —en = opwelling, koking,
taalbillmenft, nt.; :nninti4e, Iv.; =orbnung, opbruising, sterke beweging.
to. boschmensch(ook: orang-oetan); -nimf; tklalinuff, iv. = walnoot, okkernoot.
-wet.
nu haunt, in.
(wal)noteboom.
taatb'raut, tn. = veenrook. WniVreitt, Wa
= Valitatt.
1. = boschrecht. Unib'reiter, nt. = boschtv.
'Walburg, Walpurgis.
wachter te paard, bereden b. alalb'itaben,
= Walpurgisnacht.
WalOttr'nWitatt,
= schade, nadeel (in de bosschen aange- Wal'rat, nt.
= walschot, spermaceti.
bracht).
taal'ruf;, 1. = walrus, walros.
taalbltatt,
= inspectie van de bosschen. tnafft, zie tverfc0.
Vaibltnetife,
= woud-, houtsnip. taarftatt, ru. = slagveld, kampplaats.
taaibltonuttg,
= jong hoot, plantsoen. tnallett, fcr)tn. (Ii.) = heerschen, besturen,
Vaibltrat, m. = Bosehgod, eater. Vat'', beschikken; tv. it ber = heerschen over, waken
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over, zorgen voor; [einen hinge W.]; be,
Matte Chott od. Oott = dat geve God;
er fcbartet unb Matta = hij doet zooals hij
wil, hij deelt de lakens uit; einen fcbatten unb
raffen = iem. maar laten begaan; gitbe
tv. faffen = met zachtheid, goedertierenheid
te werk gaan.
Wouter.
Wat't(10er, nt.
2aat'3e, tv.
= wal, rol; [er ift auf bet;
= hij reist op zijn ambacht]. tuat'3en,
fcbto. (ti.) = walsen; rollen; Mat3enbe Orunb:
Etude = vervreemdbare gronden. tuCit'aen,
frbro. (b.) = wentelen, rollen; ein $exifon tv. =
in een woordenboek zoeken; etto. bon ficb auf
einen anbern to. = iets van zich at op een
ander wentelen, werpen, gooien; ficb fin Slote,
auf ber trbe, ant F8oben = zich in 't, slijk
enz. wentelen; er Mate rid) to. bar 2acben =
hij viel om van 't lachen, lachte zich dood;
= 't was om om te vallen.
Mar Sum
= Walser; wals. Taatv:-.
2t ats3er, m.
Wert, f. = pletmachine, pletterij.
warn: buik; kossem
—n
Want'ute,
(aan den hall van runderen). Wampe, tv.
ingewanden.
Usiintret = wambuis,
TL%.ttM, 1. [u. tn.],
buis. tuantlett, fcbtv. (b.) = ranselen, afrossen.
—, Vtinbe wand, muur ; bi3l3erne
Wanb,
= houten wand, beschot; fpanifcbe e. =
kamerschut; er Mid tamer Writ bent Ropfe
hij wil altijd zijn zin doorbur bie eattb
drijven; zie ook:
91arrenbanbe, Zeufel.
= verandering, wijziging;
Watt'bet, nt.
levenswandel, levenswijze; ,attbet unb
=
omgang, doen en laten; ricer Sctebe fcbaf,
fen = verandering in iets brengen, iets verhelpen. tuan'betbar = veranderlijk, onstandvastig, onbestendig; [beschadigd, slecht, bouwvallig, begaanhaar]. Wan'betbarfeit, —
veranderlijkheid enz. Wan'betgange, V. =
gangen, couloirs (van de kamers). Wan'betn,
fcbto. (f.) = veranderen, wijzigen; wankelen,
trekken; verkeeren. Wan'belftern, nt. =
dwaalster, planeet. Van'belfUng, —,
--en = redhibitie: koopvernietiging; verandering, transformatie.
Wan'berburf), = livret: reisboekje (dat de
plaatselijke overheid den jongen werkman ter
hand stelt, en waarin zijn naam, geboorteplaats, persoonsbeschrijving, bedrijf, diensttijd
bij verschillende patroons enz. vermeld staat).
= reiziger, voetganWan'berer, nt.
ger, wandelaar. Wansberfnufttrecfe, to. =
treksprinkhaan. Van'berfatjre, $1. leerjaren (van een rondtrekkend ambachtsgezel),
reisjaren, zwerfjaren. Wan'berlager, f. =
verplaatshaar magazijn. Watt'bertetien, =
zwervend leven. Vatrbertefirer, nt. = reisleeraar, rondtrekkend of ambulant leeraar.
9an'bertuft, lv. = reislust. ivan'bern, fcbto.
(f.) = gaan, trekken, rondtrekken, (rond)reizen; verhuizen; er mute ins Oefiingtti lv.
hij moest in de gevangenis; meine tibr ift auf
,Veibbatt qetvanbert = mijn horloge is naar
de lomrnerd verhuisd; er ift (fat) Viet getvart:
bert = hij heeft veel gereisd. tuan'bernb =
trekkend, reizend, zwervend, ambulant. 4I29rnt';
berratte, iv. = trekrat. %att'berrattpe,
Iv. processierups. Wan'berfdtaft, iv. =-reis, tocht, ambachtsreis. Wan'bertnantt,
= reiziger, voetreiziger. Van'beritati,
en. = reisstaf, Wan'bertantie, =
trekduif. Vatt'bertruppe, tv. = rondtrek-
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kende troop (tooneelspelers e.
rung, lv. —, —en= reis. tocht, omzwerving.
Wan'berbotf, f. = zwervend yolk. an':
bervit, tn. = rei s tijd; zwerftijd.
muur-, spijkervast. Wanbige,
iscianbjeft
miitbe, f. = muurschilderij.
:carte, tn.; 4(110,
Vanblfatenber,
wanclijkalender, -kaart; -luis (of: weegluis).
muurlamp, (gas)arm.
9anblettr4ter,
—, —en = verandering, omttnbluttn,
mekeer; zie ook: eanbelung.
Wattbintaterel,n).=muurschildering.attly:
kamerbuur.
nattbar, nt.
Wanb'llPfeiter,m., :tattle, in.; :Tc4ranf, tn.=
muurlipilaster (of: penant); -zuil; -kast.
zie Vanberer 2c.
Wan'brer
nt. = penantspiegel.
tafet, iv. = bond. Wanb'uftr, to. = hangklok.
Watt'ge, iv. —n= wang, koon; ook: wang
als zijstuk van een pet's, onderstuk van eeil
trap enz. 2t4ani gettgriitn4en, f. = kuiltje
in de wang.
[Want nt. fonber ed. obne = zon-

der wankelen, zonder wijken. tuattlef =
wankel, onbestendig.] Vanleintut, rit.
wankelmoedigheid, onbestendigheul, onvastheld, ongestadigheid. tuanifetutfitig = wankelmoedig, onbestendig, ongestadig, veranderlijk. wanlett, fcbto. (b.) = wankelen,
waggelen, schudden; weifelen: aarzelen; wijken,
toegeven. Wattlett, f.= wankelen, waggelen,
schudden; weifelmg, aarzeling, onzekerheid;
Ent s. brengen = aan 't wankelen brengen.
Wann = wanneer ; bann unb to. = nu en dan.
= kuipje, tobbetje.
f.
Vanity:, to. —, --0 = wan; badkuip; kuip.
I. tuan'nett, fcbtv. (b.) = wannen; (van vogels)
in de lucht blijven zweven.
II. [Wan'nen: bon to. = van waar?]
Wan'nenbab = kuipbad. 2:tan'nentue4er,
In. —4, — = torenvalk.
Vanfte = bast, pens, bulk,
Wan%
dikbutk.
-en
= (scheeps)want, touwen.
Want, lv.
2' atti 3e, , n= wand-, weegluis. Wan:
len, fcbto. (b.) = over of te veel zijn, niet meedoen. tuan'Aig = vol wandluizen.
WaP'Pen, f. = (geslachts-, stads-,
rijks-)wapen, wapenschild, blazoen. 2 a013ett:
amt, f. = bureau voor heraldiek. tilatepeuz
au&eger, nt. = beschrijver van geslachtswapens.
Wap'Oettllinut, f.; :tab, f.; :fterotb, nt. =
wapenllboek; -veld (of: kwartier); -heraut.
:fanig, tn.; :futtbe,
WaP'PettlIfentter,
W.; :funbiger, m. = wapenfikundige; -koning;
-kunde (of: heraldiek); -kundige.
WatYpenlIntater, nc.; :frtjitb, f. = wapenilschtlder; -schild.
tuaptrnett, fc011). (b.) = wapenen.
[Warbein', en. —e = essaieur (aan de
munt) : keurmeester, toetser. tuarbie'ren,
fcbto. (b.) = (goud, zilver) waardeeren, toetsen,
keuren].
—n = waar, koopwaar.
Wa're, tn.
renbeitanb, = voorraad; restanten, inventaris. Wa'renbeftetfuttOtsucti, f. = bestellingenboek. Wa'renfictu, f. = warenhuis,
magazijn, verkoophuis. Wa'rentenutniL
warenkennis. Wa'renfonto = magazijnboek. Va'rentager, f. = pakhuis, magoegazijn; voorraad. ftka'renpreit4,
staaltje.
derenprijs. Wa'renprobe, to.
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Tawrenremitung,
= factuur. Wa'ren:
ftempet, tn. = fabrieksmerk. Wa'renftcuer,
= koopwarenbelastmg. Wa'renber3ei4p
tti4, f.= goederenlijst, factuur, prijs-courant.
Wa'renborrat, m. = voorraad. Va'ren3011,
tn. = rechten.
—, —en, zie Serf t.
Taarf,
Warm (Warmer) = warm; mir ift tn. = ik heb
't warm; tu. fteffen = op 't vuur zetten,
warm houden; er fitt = hij zit er warmpjes
in; einem W. macben = iem. warm (driftig)
maken.
Warm'llbab, f.; :bier, 1., :bruttuen, nt. =
warm bad; w. bier; warme bron.
— = warmte.
Taiir'nte,
;
; :leiter, m.;
Taiirtmeggrab,
= warmte graad ; -leer ; -gelei:miler,
der; -meter.
loar'meit, fcbtv. (b.) = warmen, verwarmen,
warm maken, koesteren; fict) am aeuer, an
= zich bij (aan) 't vuur, in de
ber Sonne
zon warmen. Taiirinter, m. — = warmer, verwarmer. Taiirm'ilafrO, tn. = warmflesch, -kruik, warmwaterkruik. Wiirttebau,
= warmf. = broeikas. Wiirm'pfanite,
= warmkapan, beddepan. Taiirm'itube,
mer, -plaats, -zaal. Taiirlituttg, —, —en =
verwarming...Taiirat'3Iinuter,1.=warmkamer.
tuar'itett, fcbm. (b.) einen bar einem = iem.
voor iem. waarschuwen. Warltung, tn. —,
—en = waarschuwing, wenk; bc0 loft mir
eine e. fein dat zal ik mijvoor gezegd
houden. War'nunOan3eige, tn. = waarschuwing. Taar'nuttOruf, m. = waarschuwingsroep, -kreet, luide waarschuwing. War':
= waarschuwende stem.
nitugOtimme,
War'nuitOtafel, tn. = waarschuwingsbord.
Warp, m. —e = boegseeranker. War':
pen, fobin. (b.) = (een schip) verhalen, omwenden.
War'rattt (spr.: oeornt), m. = warrant: pakhuis-bewijs, pandbewijs, (voor koopwaren). War'raittitoftem, f. = warrantsysteem (stelsel, waarbij de koopwaren door
middel van de warrants verkocht kunnen
worden zonder 't pakhuis te verlaten).
War'foljau, f. = Warschau. War'fc4auer,
— = Warschauer.
m.
Warle, tn. —, —n = sterretoren, sterrewacht;
wachttoren, slottoren. Warlefratt, =
oppasster, waakster. Warlegetb,1. = wachtgeld. Taart'einlvelf, m. zeurkous,
treuzelaar. tuar'ten, fcbtn. (ti.) = (zieken,
kinderen e. d.) oppassen, verzorgen; auf einen
=
= (op) iem. wachten; [einen 9.ftnt0
een ambt waarnemen; einer .B'abre tn. = een
veer bedienen; einen Zinge = op
lam.. op iets wachten: tnefe4 ctticffaf Wartet
meiner = walk lot staat mij te wachten].
= wachter, oppasser,
Tadriter, nt.
verpleger. tn. —, —nen = verpleegster, oppasster. Taarlefaal, nt. =
wachtkamer (aan station e. d.). Taarite3im:
lifer, f. = wachtkamer (bij dokter enz).
= wachttoren. Warlung,
Warfturm,
—, —en = verzorging, verpleging.
Warm' = waarom; tv. nicbt gar? = wel
zeker! dat kunje begrijpen!
—,
= wratje. 3ari3e,
Taiirpben, f.
wrat. mar'3eitfarutig = wratvormig.
vol wratten; wratachtig.
loar'3ig
wat
lotO = wat? wat, iets; tn. fiir ein?
= wat (= waarom)
voor een?
Laden

Nam

lacht U? er fief in. baft bu (W. fannft bu)
hij liep van wat ben je me of van heb ik jou
Vieue = wat (iets) nieuws; fo
daar;
felt nicbt! = neen maar! of heb je ooit van
je leven! faun id bafiir? = kan ik 't
helpen, kan ik er wat aan doen? e,?, bat ficb
tn. au laden = er valt niets te lachen.
m. =
Vaidyilanitatt, m.; :Omit, iv. ;
wasch!linrichting; -bank; -beer.
tn.
=
waschllkom;
wafttlilecten, f.;
-kuip (of: -tobbe).
Taiiifebe, tn. —, —0 = wasch; linnen, ondergoed; e. baben = de wasch hebben; reine
= schoone wasch, schoon linnen. mattir:
eitt = waschecht, kleurhoudend, echt van
kleur, goed blijvend in de wasch; vast van
karakter, degelijk. Taii s frOegefe0iift, f. = linnenzaak, winkel van witte goederen.
= linnenkamer.
rammer,
lualrljelt, ft. (b.) (bu tudfcb(e)ft, er tnafcbt; ittufcb;
lvuf d e; Wafcbe! getnafcben) = wasschen, de
wasch doen; kletsen, babbelen; bc0 bat ficb
geinafcben = dat is uitstekend, dat is niet
mis; zie ook: anb, RoW. Tatildfer, m.
— = wasscher; babbelaar, kletser. oaf djerei',
—, —en = wasscherij, waschinrichting.
Wii'feritc, —, —nen = waschvrouw.
Tatilatiefrigattf, m. = linnenkast.
wasch IITaafetYllfafb f . ; :frau, to.; :gelb, f.
kuip (of -tobbe, -vat); -vrouw; -geld.
Taafrfygefe4irr, f. = waschgerei; waschstel.
Mafrirbaft = babbelachtig.
TactretyllOanbfrOub, m.; :batO, f.; :reffel,
m. = wasch handschoen ; -hues; -ketel.
TartfOrtelb, f. = japon, die gewasschen kan
worden.
Tattfetrilorb, m.; :riibet, m.; :riiriDe, ht. =
wasch m and ; -kuip; -hok.
Wafctrlappett, m. = waschlap, vaatdoek; onbeduidend, karakterloos persoon, oud wijf.
Taafttlauge, tu. = loog (voor de wasch).
Wafetyleber,f.=zeemle(d)er. loafOlebertte
(anbicbube = zeemle(d)eren handschoenen.
Taafririttauf, f. = babbelaar, babbelkous.
m. =
Taafrirlittteifter, m.; :naPf,
waschilmeester, - bak; - plaats (of -hues).
Tailftirrubera, let. = rommel vuile wasch.
TatifrOldjranf, m. zie eiiic4efc4ranf.
elaf011fdilvantitt, =fain, ro.; m.
(od. :toilette, W.) = waschlispons, -zijde; -tafel.
Warcfrtopf, m. = pot om 't waschwater in
te koken.
Wafititrog, m. ; :luanne, W.; :Meth, f. =
wasch bak ; - kuip; - vrouw (ook: kletstante).
Taafit'113ettet, m. ; :3eug, ; :3ober, =
waschillijst; -gerei; -tobbe.
Tatrfen, m. — = grasveld; (norbb.)
takkebos;[damp].Taa'fenmeifter, en. = vilder.
ektO'gau, in. —(e) = Vogezen.
— = water; ftebenbe
=
Wailer, 1.
stilstaand water; aiiinifcb0 lb. = eau de
= gedestilleerd, sterke
Cologne; gebrannte4
drank; au e. unb au 2anb(e) = te water en
te land; ficb Her S. batten zich boven
water houden; bad e. lauft ibm im 91unbe
aufammen = 't water komt hem (er van) in
den mond; er fist bei
unb Zirot = op
getuorben,
water en brood; ber Van ift au
gefatlen = in 't water gevallen; ettn.
e.reiten = iets vernietigen, verloren
= dat
doen gaan; bad ift Y/33. auf feine
is koren op zijn rnolen; er reicbt ibm ba d
nittt hij kan niet in zijn schaduw staan; (tide
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griinben (finb) tief od. reif3en tiefe Ortiben=
stille waters hebben diepe gronden; er
inie = vlot; er triibt fein =hij hindert
niemand; ba tauft rtvd) biet U. ben Nbeitt
(ben 3erg) binunter -= er zal nog veel water
door den Rijn loopen, voor 't zoover is; ba
. gebt ibm bid an ben .t.aft = 't water staat
hem tot aan de lippen; ein Ziamant brie
reinften = een diamant van 't zuiverste
water; zie ooh: Strug.
Warferatifr4lag, m. = afwatering, waterafvoer, verlaat. thafferarnt = waterarm.
WarferlIbau, m.; :baufunit,
:beam, f. =
waterlbouw, -bouwkunde; -bekken.
WarferlIticiiiitter,
:befrOreitinng,
:Wafe, in. = waterlIreservoir; -beschrijving
(of hydrografie); -bobbel (of -bel, blaar).
Wafferbrei, m. = pap met water. Warfer:
den, 1. — = watertje; er fietjt att,
aBob er fein U. triiben fiinnte = alsof hij
geen vlieg kwaad kon doen. alarferbantpf,
nt. = waterdamp. wafiferbicin- = waterdicht.
TaafferIlbortor, m.; :bun% in.; :either, nt. =
waterildokter; -damp; -emmer.
WarferIlfatirt,
:fait, m.; :fang, nt. =
water II tochtje; -val; -vergaarbak (of regenbak).
tv.; :fiajate,
TaafferlIfartie, tv.;
waterljverf (of aquarel); -vlakte (of -oppervlakte); -karaf.
WafferlIfteden, m. ; qtie4e, tv. ; = PO,
=
waterlIvlek, -vlieg; -vluo.
2.1Mfi ferftut, to. = overstrooming, watervloed.
Varferfraitt, iv. = scheepsvracht, vervoer
to water, vrachtloon. Itiafferfret watervrij.
WarferIlfrofrib at; :gang, m . ; : nefafb f. =
waterilkikvorsch; -loop (of kanaal); -vat.
%afferlInefiiiget, f.; :get% m. = water1Igevogelte; -geest.
Varfergereittigfeit, iv. = eigendomsrecht
op wateren.
TaafferlIgeufen, $1.; :getudriO, 1.;
f. waterilgeuzen, -plant (of -gewas); -glas.
tuarfergielci) = waterpas, horizontaal. 5Waf:
fergleirbe, iv. = waterpas; horizontaal vlak.
Wariergratien, m. = greppel, sloot.
grebe, = put, regenbak. alaffernufb
in. = stortbui, plasregen. ittiaffertiattig =
waterhoudend.
iVarferfteill auftait, iv.; ittittte, iv. = watergeneesjiinrichting; -kunde.
tv. ; : 1)Ob e , W. ; : b o fe,
verwarming door
waterliverwarming (d.
warm water); -hoogte; -hoos.
allafferlIOutllt, 1.; :Ounb, m. = water!!hoen;
-bond (voor de eendenjacht afgericht).
loaffericbt = waterachtig. Iviirferig = waterig; krachteloos, laf, flauw; bad macbt einem
= dat duet je watertanden.
ben Ounb
= waterigheid, lafheid.
Uarferigfeit,
jacht op watervogels.
Taafferfanb, tn.
:fiifer, m.; :tattne,
WarferlIjunafer,
:f ante, iv. = waterIljuffertje; -kever; -kan
(of lampetkan); -kant.
= hydrograflsche kaart.
Warierfarte,
=
m.; :nee,
VarierlIfaften, nt.;
water !!reservoir; -mortel; -klaver.
VarfcrlIffofett, fi.; :toff, m.; ztraft,
waterliklozet; -hootd; -kracht.
TaafferIltraftteOre, in.; :freffe,
m. = waterlikrachtleer (of hydrodynamica);
-kers; -kruik.
Vafferfunft, to. = fontein ; bie UaTierfiinfte
de waterwerken.

Naijertiefe.

WarferIlfur,
nt.; :fa*, iv.;
:taut, m.; :Iiinfer, m. = water 11 kuur ; -meloen
(of -pompoen); -peel; -loop; -looper.
hiarferfeer = waterloos, droog.
WarferlIteitunn, to. ; :fettuttOriAre,
:Unit, iv. =waterilleiding; -leidingbuis; -lijn.
alafferiltinfe, iv.; :toff), f.; :tnaterei, tn. =
waterninze, -gat (d. i. gat vol water, gat,
waardoor 't water wegloopt); -schdderen.
Wailethitannet, nt.; :ntattn,
:rnafcbitte,
= waterlIgebrek; -man (ooh: Waterman,
een sterrebeeld); -machine (of -werktuig).
Warferinteffer, nt.; zatofiti, nt.;
iv. = water!! meter (of: hydrometer); -salamander; -melee.
luarfern, fcbrn. (b.) = besproeien, netten;
(wijn) temperen met water, mengen; (zijde,
taf) wateren, moireeren; (haring) in 't water
leggen; ber 9,Runb itqiffert flint banarb hij
watertandt er naar.
WarferlInige, iv.; :not, iv.; =ttipattifir, iv. =
waterligeest (of: -nimf); -gebrek; -chef.
=
:partie, ID.; :pat
If.tlafferliorget,
water ilorgel ; -partij ; -pas.
= valsche parel.
WarferPerie,
:pflan3e, in. =
:Pfatif,
Warferrpeft,
waterlIpest; -paal; -plant.
in.; :o ften, V.=
WarferIlPfutit, m.;
waterlIpoel, -phis; -pokken.
Wafferl1Probe, tn.; : ram, =
waterliproef (nl. een godsoordeel); -bron (of:
-wel); -raaf (of: zeeraaf).
; :ret4t, T. =
Uarferiirab, f.; :ratte,
waterlirad; -rat (of: -rot); -recht.
tvarferliver4t, :reid) = waterlipas, -rijk.
= watertirijk
Wafferlireiri), f.; :rittne,
(of: -gebted); -loop.
spleet, kloof (door 't waWarierrit nt.
= waterter ontstaan). Wafferriitge,
= gewone raap.
ti p , -loop. Warferriltie,
afferljact, m.; :fiiute, tn. = waterlIzak
(ooh van pijpen); -zuil.
tarferfrOar4t, in. = mijnput ter verwijdering van 't mijnwater.
:Witie,
:fr4aufet,
Warferilfraben,
4d5eu, iv. = -waterlischade, -schep(per)
(of: schoep); -scheiding; -vrees.
ivarferWu = aan watererees lijdend.
=frttaucti, m., :frointo,
a%afferilfr4fange,
in. = waterplang; -zak (van leer); -kolk
(of: -afgrond).
tWarfer 11 friptePfe,W.,:fttrantle,b).;:frfilvalfie,
iv. = waterljsnip ; -schroef (of: schroef van
Archimedes); -zwaluw.
Warferlifcfnuiirmer, :feite, :&tpt,
iv. = watertlzwermer (een soort vuurwerk)
-kant (of: -zijde); -snood.
%thtfferlliPieflet, In.; :ppinne, iv.; :fprit3e,
in. = waterilspiegel; -spin; -spuit.
sprin gbron.
alafferiprubet, en.
VarferlIftanb, nt ; nl.; : ituff, nt.;
zitoffaa, 1. = watedstand; -laars; -stof;
-stofgas.
tuarferitofffialtiq = waterstofhoudend.
=Weft, iv. =
WarferlIftratjt, m.; :ftrafie,
water!! straal; -weg; -uitgestrektheid.
Warferliftrubet, nt.; :fturb m., =f1u4t, iv. =
waterilkolk (of: draaikolk, maalstroom); -val;
-zu cht.
Warferfiiciitin =waterzuchtig.Ttkaljerfuppe,
= magere seep. Warfertaufe, waterdoop. ,iVaffertiefe, to. = waterdiepte,
diepgang.
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‘,Nettruf.

= Verfrfelbala, T. = ondergeschoven kind,
Varferlitter, T.; :tonne, lu.; topt,
wisselkind, monster, misbaksel. VerlYfelbattf,
water II dier • -ton ; -pot.
wisselbaar,
- wisselbank. Wertyfettiar
= waterlijn; diepgang.
Warfiertraitt,
= verwaterdrager. Varfer: verwisselbaar. akeOfethenriff,
Varfertriiaer,
wisselbaar begrip, begrip van gelijken inhoud.
trenfe, tn. = trens (een snort van toom).
nt.; :tropfeu, tn. = VeciyfettieAtOunn,• = wederkeerige beVarferlitreter,
water trapper; -bak (d. i. drink bak ) ; -droppel. trekking.
to.; :umfrifian, to. = VeOfellifirief, in.; :Durk f.; =biirge, in. =
arferilturm, m.;
-boek; -borg.
waterljtoren, -uurwerk; -omslag (of: natte
:conto, j. = wis^
omslag).
eleOfel!IttiirecOaft,
sel borgtocht ; -conto.
= besproeiing.
eliifferung,
bevoegd of gereehtigd om
wateril- luetirfettiikta
Tactileril bo a ct, 111., :tiorrat,
wissels te teekenen. teriyiettatitgfett,
vogel; -voorraad.
hydrostatische balans; bevoegdheid, recht om wissels te teekenen
Varfertuage,
= water- of om in wlsselzaken op te treden. Taectr,..
waterpas.
feffalf, m. = ander geval, tegenovergesteld
passing; waterweging.
:tueitte, geval; wisselvalligheid. Wertyfeffiiifdiung,
afferiltuan3e, to.; :tuegerlit,
to. = wisselvervalsching. aikeitifeIfietier, f. =----tn. = waterilweegluis; -weegbree; -wilg.
Varferivelle, to. = golf. earieritiert, f.= wisselkoorts. Ver14`fctfinberUng, =eisch
waterwerk, hydraulische inrichting, fontein. op grond van een wissel. Weririeffrift, to. =
elaffertuirbel, m.=draaikolk, maalstroom; terniijn. Weifyfetgebrauci), m. = gebruik,
wisselgeld, agio.
= golf, baar. usantie. Wer4ifeigetb, f.
waterhoos. VafferitiOne,
TaafferliaelMen, I.; :sober, nt. = waterl- W,,t3edyfetgefang, nt. = beurt(ge)zang. Wert':
merle; -tobbe.
j fetgerd-Aft, 1. =wisselzaak, -kantoor. T&cfr:
fetgefetf, f. = wet op wisselzaken. Vettyfet:
tuiifrric4t, tudfrria, zie intifferidtt, tWierig.
--n = (Woad), 1 . = samenspraak. Weitifelnanbet,
= gewaad.
ht.
[Wat,
nt. - wisselhandel.
groot trek- of sleepnet].
wissenVerlYfel 11 banti tram to.; :4410,
tualen, fchiv. (ti.) = waden.
handel; -zaak (-kantoor, -bank).
aketerclotet (spr.:oeotterkloz,zet), f.
bezitter, 'louder,
zie Iiierfyiefint)atier, m.
waterclnset. Va i tertant, tn. —,
eafferfartte. WalerOroof (spr.: oeotterproef), toonder van een wissel.
= wissel;I:matter,
= waterproof: waterdichte stof, IttledffeCifttrti,
tn.
koers; -makelaar (of: -agent).
overjas, regenjas.
= wisselen, verwisselen;
oorveeg. Waffitietig = Werfrjeftt, fain).
Vat'fite, iv. —,
waggelend, schommelend. wat'fitettt, fct)in. bie Atelber tn. = van kleeren verwisselen;
bie ct.rhe at. = van kleur veranderen, bleek
(f.) = waggelen, schommelen.
-- = watt (electrische worden; (forte, Bode) wisselen.
I. watt, 1.
Ttec4ifellinelitner, m.; :orbnung, to.; :Wail,
maateenheid).
—, n= m. = wissellinemer; -reglement; -plaats.
e; Taati te,
II. 1att, T.
:pro3ei, tn.; :rerimuno,
VedyfellIproteft,
wad, ondiepte.
= wisselilprotest, -proces; -reiv.; :ref*,
= watte.
Vati te, te. —,
= waddenvaarder, plat- kening (of: arbitrage); -recht.
Vcalettfabrer,
= samenspraak; woord en
Veifyfetretie,
boomde schuit.
tuattierett, ichtu. (1).) = watteeren. Hattie': antwoord, woord en wederwoord.
:reiter, nt.; =-Yeeiterei,
VeOfetlfrettne,
— = watteerder.
rer, m.
= wisselilrij men ; -ruiter ; -ruiterij.
—e = wouw (een soort rezeda).
man, m.
wederzijds(ch), wederkeerig,
—e = wafwaf, hond; tuerbletfeitig
Vautuait i, nt.
fat bit feinen Q. bormachen = laat je niet beiderzijds(ch), onderling, beurtelingqch).
= wederkeerigheid.
Taectrfetfeitiufelt,
[bang maken.
W. 13. = ineftfi* Oreite.
terlYielfenbung, 1-1). = overmaking van
weefsel, stuk geed.
—n
Wer tte,
wissels, remise. itiecirjetftiinbig = afwisselend.
e'bet, zie
(icb tube; thebte u. Wecirfetitempet, m. = wisselstempel, -zegel.
We'fien, ft. u. fc0m.
T.9ecryfelbertiiiitnW, f. = wederzijdsche belubbe; tvebe! getnetit u. geitio=
Web; iyebte
ben) = weven, spinnen ; leven , bewegen , in trekking, onderlinge betrekking. theft-'f
werking zijn, werken, zweven. Veber, nt. vol afwisseling. therirfellueife = afwisselend,
beurtelings, wederkeerig. eleciyfetWintel,
— = wever.
m. = verwisselende (binnen- of buiten)hoek.
:haunt, nt. = wevers
Velierliarbeit,
:Wirtfcbaft, tn. =
Vedyieffluirfunn,
werk; -boom.
= weverij ; weefsel. Veber: wisselil werking, -bouw.
Vetierei',
9:_e(41ef3antuttg, in. = betaling in wissels.
einictitag, m. = inslag (bij 't weven).
wederzijclschheid,
:rantnt, VerfrietwitanD,
Velierlit)anbtverf, f.; :innung,
—=
wederkeerigheid. WaedOiler,
weversliambacht, -bond; -kam.
m.
wisselkanTae'beriltabe, tn.; mtelfter, m.; jttiff, f. = wisselaar. Werlinertabett, in.
tour.
weverslikas, -bias; -schietspoel.
—n;
nt.
—e, Vecle,
weefgetouw, -stoel.
Ves berftufg, m.
= wittebroodje; stuk
= schering. Vety ttn4f, I Veci fett, tn.
23e'tier3ettet,
hater.
nt. = weefstoel, -getouw.
= wisseling (van de toec'fen, idly. (h.) = wekken, opwekken; (bij
WeCO'fet, m.
jaargetijden bijv.); verwisseling (van waning telefoon) opbellen. Vecifer,
ec'feru1r,
bijv.); verandering (in een zaak); wissel (in wekker (persoon en uurwerk).
= horloge of klok met wekker, wekkerden handel); (stud.) jaarlijksch studiegeld.
klok,
wekker.
vertirut,
=
wekroep,
=
Werriefilaccept, m.; =anent,
-stern.
accept; -agent.
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IvegOaden.

tt. Ueben = Veda (heiVeba, in. —(0,
van rechtswege; bon Muth 1u. = ambtshalve;
lige schrift v. d. Brahminen).
bon Staat van staatswege; bon Zbrigfeith
= (vuur-, vliegen)waaier; in. = van wege de overheid; [Megen biefem
ale'bef, nt.
wijwaterkwast, kwispel; veer, wiek; staart.
inbrucb].
tuebettiirtnig = waaier-, pluimvormig.
[II. Ivegen, zie belvegen.]
befit, fcbiro. (b.) = kwispelstaarten, (heen en /.,Wqeriet,
= weegbree.
weer) bewegen, waaieren.
= mijlpaal, wegwijzer.
We'gefiinte,
(noch) geld ttien'effen, ft. (fj.) = wegeten, opeten; einett
Iveber: Weber Gelb nocb Out
noch goed; [bin in. '-rdttfein,
rettnb W. = een feestmaal geven ter eere
fcbtittl.
Zleg(e)6 = van een vertrekkenden vriend.
weg,
— (e),?,, — e = we g ; ein
een eind weegs; ant Vege = aan of langs Vegeftein, nt. = mijlpaal, mijlsteen, rensden weg; auf bafbent Uccle = haltwez, hal- Steen. Vegeftretfe, M. = eind weegs.
verwege; einen
einfcbfagett = een weg ftuttbe,
= uur gaans. Vegelvarte, M. =
inslaan of nemen: brei Stunben Seg(e)?, = cichoreiplant. Z'Ae'neAolf, m. = weggeld.
3 uren gaans; mober bed Veg0? = waar komt Weg ifaigen, ft. (f).) = -wegvaren, wegrijden,
u vandaan? — ficb auf ben V. madjen = op vervoeren; (f.) = wegvaren, wegrijden, verweg, op refs gaan; otjne V. nob aief = doel- trekken.
loos; auf bent Uccle ber C(ur) Tlefferung = aan nt. 't wegvallen, onderdrukking,
de beterhand; er boar auf bent beften Vege afschaffing; in V. bringen = afschaffen, opficb au ruinieren = hij was goed op weg om ruimen; in U. rommen = afgeschaft worden,
zich te rulneeren; ein Oefd)aft in bie Sege niet meer gebeuren.
feiten = een zaak op touw zetten, voorbe- tveg sfangen, ft.
= weg-, afvangen.
reiden; auf gefetficbem Sege
langs wette- Iveglantett, fcbin. (f.) = wegrotten.
lijken weg; auf bent Sege ber (Mite = bij Wen'fifrijeirt, fcbtu. (b.) = wegvisschen; weg-,
minnelijke schikking; fm Vege Necbten?, = afkapen, wegpikken.
langs gerechtelijken weg; ben V. cafe, feb Iveffgetbeitt, fc0n). (fj.) = weg-, afpikken.
in. = vertrek, heengaan. Wen':
fdjed geben = den weg van alle vleesch gaan,
sterven; er inirb feinett V. macben = hij zal !Chen, ft. (f.) = weggaan, heengaan; (van
zijn weg wel vinden; Wlittef nub Sege = waren) van de hand gaan.
middelen; icb traue flint nicbt iiber ben Veg= Iveg'giefmt, ft. (b.) = weggieten.
ik vertrouw hem volstrekt niet; 0 bat bantit WWI-jabot, unr. (b.) ontvangen of gekregen
Bute Vege = dat kan nog een poos duren, hebben. beet hebben; er bat feinert 2obn Meg =
zoover zijn we nog niet;
bat Bute Vege= hij heeft wat hij verdiont; Lett bctif ict) ed
dat is goed, er is niets te vreezen].
loeg = nu ben ik er (achter).
toeg = weg, been, verloren; bintereittanber od. in ivegltaftett, ft. (fj.) = weghouden, wegdoen.
einem W. achter elkaar voort, achtereenvol- Wu.(1).) = weg-, afpakken, weggene, aan een stuk: bout l8latte hied = van 't blad; snappen.
wegnemen, opnemen;
= vrijuit. ronduit; er tvegliebett, ft. (b.)
fret bon ber Heber
Mar claw,
= geheel buiten zich zelven; belie bicb Wet)! = maak dat je weg komt!
fein --,-- over iets heen zijn (ook
Itiegittelfett, ft. (fj.) einem = iem. weghelpen.
fiber ettn.
(Voor samenstellingen met thee, die frier niet Ivegltiipfen, ROM. (f.) = weghuppelen, weg= losjes over iets
opgegenomen zijn, vergelijke men die met springen; fiber ettn.
heenloopen.
tort).
wegjagen, de deur
(b.)
wegwerken.
Wu.
(b.)
Iveglagen,
Ivecrarbeiten,
ttnalitAett, fcbtn. (l.) = wegetsen, wegbijten, uit jagen.
Iveg1aPern, fcbtro. (b.) = weg-, afkapen, weg-,
wegbeitsen.
wegbijten, uitbijten; afpakken.
Iveg'beitgit, ft. (b.)
Iveglefirett, fcbib. (b.) = wegvegen; wegkeeren,
wegjagen (door te bijten).
wegwenden, afwenden.
Iveg'bei3en, iAtu. (b.) = -weF.,,beitsen.
iveglietontnten, ft. (fj.) = wegkrijgen, beet- Iveglontnten, ft. 6.) = weggaan, vertrekken;
krijgen. wegmaken; er ift gut babei tneggefounnen= hij
Iveglierufen, ft. (0.) = ergensandersberoepen. is er goed afgekomen.
wegblijven (niet ko- Iveglrieftett, ft. (1.) = wegkruipen.
Iveglifeltien, ft. (b.)
men, weggelaten worden, niet weerkomen).
Iveglriegett, fcbtro. (b.) = wegkrijgen, wegde oogen afwenden. maken, er achter komen; opdoen, zich op den
tileffbtiden, TcO1. (fj.)
hats halen.
tueffbrotett, ft. (b.) = weg-, afbreken.
Iveg'faffen, ft. (b.) = weglaten; laten.(weg)iti4brennett, unr. (b.) = .wegbranden; (f.)
gaan; uttlaten, vergeten, niet gebruiken of
wegbranden, geheel opbranden.
1veg'bettfett, unr. (b.) = wegdenken; fidj tn.= niet plaatsen.
zich in gedachten verplaatsen.
Iveglaufen, ft. (f.) = wegloopen.
tWe'geantt, f. toezicht op de wegen. alege= Iveglegen, fcbm. (fj.) = wegleggen, opruimen.
auffetier, = opzichter over de openhare tuen'teUpten,fcbtv.(b.)=ontkennen,loochenen,
wegen. Ve'gebau, nt. = aanleg van wegen. verloochenen.
= ezel-, wegdistel. We'ge: lveg i ntactten, fcbin. (0.) = wegmaken, wegVegebiftei,
= weg- of kruisdoren. %e i gegetb, nemen , wegdoen ; fiifj tu. = zich uit de voeten
born,
f. = weggeld (tol-, bruggeld enz.). Wei ge: maken, zich terugtrekken.
= struikroover, straat- Iveg i nteifgin, fcbtv. (b.) = wegbeitelen.
lagerer, M.
— = wegneming; confiscatie,
roover, bandiet. ale'clefagerung,
= Vegitaintte,
straatroof, struikrooverij. Wegenteffer, nt. = aanhaling, verbeurdverklaring; verovering.
IveglteWnett, ft. (fj.) = wegnemen; beslag
wegmeter.
I. tue'nett, mit Gen. = wegens, om, ter wille, leggen op, verbeurd verklaren. Venitte0:
= wegneming.
nit hoofde;
her Rinber od. her Airtber tn. = inung,
wegpakken, wegwegens, om de kinderen; ban alecf)t,
= 11)40aden, 41n. (b.)
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leggen, wegbrengen; WO
= zich uit de
voeten maken.
tueWrabieren, fc4iv. (b.) = wegschrappen, nitschrappen, weggommen.
WOO-en, fcblv. (b.) = wegrapen, wegnemen,
wegpakken, wegrukken.
tueg'raumett, fcbru. (b.) = wegruimen; (hinderpalen, moeilijkheden) uit den wegruimen.
= wegruiming, 't nitTaeg'rauntung,
den-weg-ruimen.
tuen'rei#en, ft. (fj.) = wegscheuren, wegrukken;
(een hues) omverhalen, sloopen.
tuen'riitfen, 1c4iv. (tj.) = wegrukken, verplaatsen, verzetten;
= plaats maken, van zijn
plaats gaan.
tueffrufett, ft. (4.) = wegroepen.
ivenla g en, fcbm. (b.) = wegzagen.
lueglatn = begaanbaar, bereisbaar.
fuen'ittaffen, fcbtv. (fj.) = wegdoen, wegruimen,
wegbrengen.
tueg'fitaufeitt, fcbto. (b.) = wegmaken (met
de schop).
lueni fiteren, ft. (b.) wegscheren, afscheren;
-= zich wegscheren.
flit
then ifitieben, ft. (4.) = wegschuiven, wegduwen.
tueg'frOleign, ft. (fj.) = weg-, afschieten.
luegift4tetfett, ft. (b.) = wegslijpen.
itieffittlePtien, fajiv. (1.) = weg-, versleepen.
wegsluiten, weglueg'frigiefiett, ft. (c.)
ruimen
tueg'fr4nteifiett, ft. (4.) = wegsmijten, weggooien.
(b.)
wegsnappen,
Ung'frOnappett,
wegpikken, wegpakken.
tueg'fripteibett, ft. (tj.) = weg-, of-, uitsnijden.
Itien'frimeiten, fcbiv. (b.) = wegschieten, wegwerpen.
luegle4en, ft. (4.) = den blik afwenden, een
anderen kant uitzien.
luenletlen, fcbto. (b.) wegzetten, op zij zetten; fiber einen Graben to. (f.) = over een
sloot springen; fiber einen to iv. = een
rivier oversteken: ficb fiber ettv. tv. (tj.) =
zich over lets heenzetten, zich om lets niet
bekommeren, om lets niet geven.
tuegjorengen, fcbtu. (t,.) = wegruimen (met
dynamiet e. d.); (f.) = weggaloppeeren.
Weal-tacit, fcbto. (tj.) = wegdoen, wegzetten,
wegbergen.
luen'itetgett, ft. (b.) = wegstelen, rooven, ontstelen, ontrooven; ftdj
= wegsluipen.
tuetOtellett, fcbto. (b.) = wegzetten, verplaatsen.
luegifterbett, ft. (f.) = wegsterven.
luegltreiciieu, ft. (4.) = (haar e. d.) wegstrijken; (een woord e. d.) weg-, uitschrappen.
Taeg itattfe, iv. = nooddoop.
tuenitreten, ft. (f.) = wegtreden, weggaan,
heengaan.
luen'tutt, um:. (b.) = wegdoen, wegnemen,
wegbergen.
lilegi tuarte, tv. = cichoreiplant.
Welfivateben, ft. (b.) = wegwa,schen.
= wegwijzer, girls,
Ven'tueifer, m. --- g ,
handwijzer.
(b.) = weg-, aflueg ituenben, unr. u.
wenden, afkeeren.
tuegluerfett, ft. (b.) = wegwerpen, weggooien,
vergooien; firtj tv. = zich wegwerpen, zich
vergooien, zich verslingeren. luegluerfettb =
minachtend, verachtelok. a.egituerfung, to.
— = wegwerping; minachting, geringschatting.
tuen'aaubern, fc4n). (4.) = wegtooveren.

Weiberher3.

Werfpprung, to. = teerkost.
Wen'petjett, ft. (ti.) = wegtrekken, wegsleepen;
(f.) = wegtrekken, weggaan, verhuizen.
Taerfaug, nt. = vertrek, verhuizing; 't wegtrekken.
= wee, smart, verdriet; rein
Vet),
= zijn wel en wee.
Uot)t unb
tue4 = wee, onaangenaam; pijnlijk, smartelijk;
mix ift iv. = ik voel me ongelukkig; ber Babn
tut mit iv. = doet me pijn of zeer; einem
iv. tun = iem. pijn, zeer doen, iem. grieven;
einen iveben finger baben = een zeeren vinger hebben; ein ivebe g te-r5= een weemoedig
hart; fist to. tun = zich pijn of zeer doen,
to. mid = wee mij! o tn.! = o wee!
ae'tjen, V. = weeen.
We'bett, fcbtv. (tj.) = waaien; wapperen, fladderen; tuebt rein ,Viiftcben er gaat (of
waait) geen tochtje.
iVetyfrau, iv. = vroedvrouw. Ueb'getiiht,
= weemoed, weedom. Veirffage, to. =
weeklacht, jammerklacht. Weirttagen, fcbto.
(tj.) = weeklagen, jammeren.
—n =
Tae41, —(e) g , —e; eletrie,
waal, wiel, weel (kolk aan de kust).
Wetrleibia = jammerend, klagend, huilerig.
= weemoed, droefenis.
Wefrmut,
tuetrutiitto = weemoedig, droef. tueffutut4::
boll = vol weemoed, weemoedig.
mutter, to. = vroedvrouw.
Veirue, iv. —, —n = buil.
—n = weer; wal, borstwering;
I. ektg, iv.
ficb Sur e. f4ett = zich te weer stellen.
II. alebr, f. —(e) g , =e = waterkeering, dam,
beer.
Vetyribattut, m. = afsluitboom, slagboom,
boom; grondbalk (van een watermolen).
thleiWbautut, m. = hoofd, havendam, weerdam.
tuetyrett, fcbtu. (t,.) = (iem. den toegang,
't doortrekken) beletten, verbieden (= Vex=
tvebren); bent LInfug to. onbetamelijkheden
tegengaan, beletten, voorkomen; (bentFeuer)
tegenhouden, onderdrukken; tv. gegen=
zich verdedigen, weren, verweren tegen;
ficb feiner ,aut to. = zich of zijn leven verdedigen; [ficb feine g 2eben g to. = zijn leven
verdedigen; ficb eine g Zingeg= zich tegen
lets verdedigen].
W10141)14 = in staat de wapens te dragen.
TLIOr'natter, = deur of hek in den dam.
Wefirlie4iinge, leaelm'aeOtti, f. = sabelriem, koppel. WO-VIA% in staat de
wapens te dragen, zich te verdedigen; weerbaar, strijdbaar. Ve4r1)aftinfeit, to. — =
weerbaarheid. tuelir'foO, = weerloos, ongewapend, zwak. Verwtofigfett, to. =
weerloosheid. We4rIttattit, m. = krijgsman.
2ebrimannfe4aft, to. = militie.
officio, = weerplicht, dienstplicht. tueftri:
offic4tia = dienstplichtig, weerplichtig.
Waelwjtanb, m. = krijgsmansstand, militaire stand.
t..eirftanb, = droeve staat, treurige
toestand. Weirtage, $1. = naweeen, pijn,
verdriet.
Seib, —(e) g , —er vrouw, wijf. Veitilten,
f. —d, — = vrouwtje, wijfje.
m. (fdp-oeis.) stadhuisbode,
dienaar van den schout; [deurwaarder, sergent]. tuellieitt, fdnv. (b.) = druk in de weer
= zijn best voor iem. doen.
zijn; fiir einen
Tael'beril art, tv.; :berrfrOaft,
f.

SeiberfenutniO.
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vrouwen 11 manier (of : -acrd); -heerschappij
(of: -regeering); -hart.

Omit.

Uti`benligerte, W.; :bat& f.;= rallMen, f. =
wilgeiltwijg (of: -teen, -roede); -bout; -katje.

WetberfettntniL iv. = kennis van de vrouw, eletbentorb, tn. = teenen mand of korf.
van 't vrouwenhart.
TaerbettOtlattAuttg, iv. = aanplanting van
Wel'berlIfnerlit, at; :frantbeit, :tainte, wilgenhout. Tael'benrilitten, f. = wateriv. = vrouwenlidienaar (of : saletjonker);
-ziekte; -luim.

Tael'benllrute, tu.; z fitafifin g,

(spilleleen); -list.

Wei'beliptath m.; :rer4t, f. = weideliplaats

Wei'bergebett, 1.; :lift, iv. = vrouwenilleen

wederik.

= wilgellroede; -loot; -stam.

:ffantm,

(of : -veld) ; -recht.
Taei'bertniire4en, f. = bakersprookje.
Waerberliorben, tn.; :raub, tn.; :regiment, Taei'berici), m. —(e)& —e = wederik.
1. = vrouwenilorde; -roof; -regeering.
—e = teenbosch, jong
Veitblitt, 1.
Verbertreutt, iv.= vrouwenkleeding.
wilgenhout.
beruotf, 1.
vrouwvolk.
= ver- tueib'firi) = flink, dapper, behoorlijk, krachtig;
wijfd, weekelijk; ale een vrouw. weicefir4 =
auKacben = flink,
ter dege, danig; einen

vrouwelijk; ein ineiblicber nanartenbogei = een
wijfjeskanarie.ftleiblicOtelt, iv. — =vrouwelijkheid.
Weibitina, m. —e= verwijfd persoon,
weekeling; zie ook : eathfinger en Obibef=
fine. [/..teiblett, 1. = vrouw, wijf].
T%aeibtvilbitb, f., :ieute, :perfon, in.;
ftiiii, f. = vrouws persoon (of : vrouwmensch);
-personen (of vrouwvolk); -persoon; -persoon.
exeupswily, 1. = vrouwvolk.
tuefrO = week, zacht, teer, (van vleesch)
malsch; gevoelig.
eidj'bilb, f. = stadsgebied, stadrecht, ban,
jurisdictie.
Taei'dje, iv. —, —n = zijde, flank: zachtheid,
teerheid; week, 't weken (atO bet U. ivalcben);
wissel (op spoorwegen).
I. Me-Viten, fcbin. (b.) = weeken, week maken;
(f.) = weeken, week worden.
II. Wei'Mett, ft.
(icb tueicbe, Ivied;
iveicbe! geivicben) wijken, buigen; bem
jeinbe, bar bent eittbe iv. = voor den vijand
wijken; ber tibermacbt iv. = voor de overmacht zwichten, wijken.
Wel'erjenfteffer, in.
= wisselwachter.
t.9eirO'faff, 1. = weekkuip. Weirlygefatten =
zacht gekookt, zacht. Taeicirbeit,
zachtheid, weekheid, teerheid, malschheid,
gevoeligheid. 000 enig = week-. teerhartig.
teicirber3tatelt, iv. — = weekhartigheid;
teerhartigheid. Weirtylic4 = wekelijk, malsch,
slap, verwijfd, vertroeteld. Weiriyfinn, m.
—e = weekeling; slap, verwijfd persoon. tueicirmiitin, zie ineicbberaig.
Weirirfet (spr.: waiksel),
Weichsel.
Ttkeittifel4o13, f = weichselhout; morellenhout. WeirOleffirfc4e, iv. = morel. Ueictr:
fetrobr, = pijproer van weichselhout.
aleicirfetio0f, en. = verharding of in-elkaargroeien van 't hoofdhaar, haarziekte.
I. Wain,
—, —n = wilg(ehoom).
II. Taelibe, Iv.
—n = weide (waar 't vee
graast); (gras)voeder.
Vei'be II nab, f.; :lanb, f. = wei(de)geld; -land.
I. Mei'bett = wilgen, van wilgenhout, teenen.
II. luebett, fitly . (1.) = weiden, laten grazen, hoeden; weiden, grazen; feine %t wit an
ettn. = zijn oogen aan lets verlustigen;
fidj tu. an einer Sacbe = zich verlustigen in
lets; er iveibete fid) an meiner llertegenljeit =
hij verkneukelde zich in, deed zich te goed
aan mijn verlegenheid.
aei'benbadj, m. = beek met wilgen (aan
den kant). aWi'benbanb, f. = band, strik
van teenen (van wilgetakken).
Weisbenllbaft, m.; :baum, m.; r.bufr4, m. =
wilge 11 bast; -boom ; -boschje.
2?Zerbengebiticy, 1. = teenbosch.

danig, hartelijk uitlachen. m.
—(eA —e = bootje, schuitje; champignon.

eXeib'mann, tit. = jager, jagersman. tueibi:
miinnife0 jagers ..., van een jager, als
een jager. WeiblnanttOPraste, iv. = jagerstaal. tetbinteffer, f. = jachtmes. [Taelb'ner
f. =jachtbedrijf,

zaicehreibmanni.
i

— = hoofddoek (van de

W
noeninseetni ).111.
f.
Vette, --n = haspel, garenwinder.
Itiefett, fcbin. (b.) = haspelen, garen winden.

Menem, fcbtn. (b.) = (lets) weigeren, afslaan (= bertneigern); fidj iv. = weigeren;

er iveigert ficb au tontmen = hij weigert te
ook : ficb einent
komen; [ficb eine Zinged
= zich tegen lets verzetten].
Zing
Taergerung, in. —, —en = weigering. im
= in geval van weigeWaetineyungOalf,
ring. Welk m. —en, —en, zie eeibe I.
= gewijd beeld, ex-voto, wijbesldje. alettrbtfebof, m. wijbisschop,
plaatsvervangend bisschop, suffragaan. T.43eItp.
wijwater.
brunnen,
=
—n, —n; Vet*, iv. —,
I. Wei'be,
wouw, kiekendief.
II. Weilie,
—, —it = wijding, inwijding,
inzegening, zalving; e. eine $tiefter =
wijding of ordening van een priester. Werben,
fcbin. (b.) = wijden, (plechtig) toewijden,
(een kerk) wijden; (een priester) wijden,
ordenen; fir4 iv. = zich (toe)wijden.
Ti3•eti bet, zie eeiet.
— = vijver.
er, m.
aliVefoou
w
= plechtig, vol wijding, indruk= offerande.
wekkend.
1. = gelofte, ex-voto. eXeity:
effel, iv. = wijwatersbak. Weiffnaeljten,
V. = Kerstmis;
= met Kerstmis;
e. in ber Unite = met St. Juttemis.
WeilrntuttClabenb, tn.; :Daunt, m.; :fefer,
iv. = Kerstliavond; -boom; -viering.
aleityttaMOIlfeft, I.; :nabe, (od. :nefMeni,
i.); :fieb, f. = Kerstilfeest; -geschenk; -lied.
aBeitrnarWlintarft, nt. (oci. :nteffe, to.);
= Kerstilkermis,
:Mette,
:Prebigt,
-metten; -preek.
:3ett, to.=
Weilynac4tCltag, m.; :mor4e,
Kerstildag; -week; -tijd.
Toeityraudi, m. = wierook: einem U. ftreuen =
iem. bewierooken, wierook toezwaaien, ook :
met mooie praatjes voor den gek houden.
wierook111.

Wdoenistie'r;a-11:15
ati.ibiiMfe' tu.;

Weity tuaffer, 1.; :luebei, tn. = wij water ;
-waterskwast (kwispel).
Weil = omdat, dewijl, daar; [terwijl, zoolang als],

weitanb.
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iltiertanb = wijlen, eertijds, voorheen].
= poosje, tijdje.
VeitAett, 1.
—n = poos, wijl(e); gut Zing
iei'te,
baben = wat men good wil doen,
ha
meet men niet overhaasten of langzaam gaat
= haast u langzaam; be:
zeker; the mit
cute e. = dat heeft nog wel tijd;
mit bat
3eit unb tuurbe ntir fang = 't verveelde
me. loaten, fcbti). (1).) = toeven, vertoeven,
(ver)blijven , zich ophouden; wachten , dralen,
[talmen.
= gehucht.
Vet'ter nt.
elan, —(eA --e wijn, wijnstok, wijngaard, druif; aat heine gel en = Haar 't wijnhuis, de herberg gaan; einem. return U. ein:
fcbettfen = fem. kiaren wijn. schenken, ttdtber
e. = wilde wingerd; outer e. bebarf feina.
Arart,i6 = goede wijn behoeft geen krans.
=
:aPfel, tn.; :art,
Vein'llaccife,
wijnitaccijns, -appel; -soort.
tuein'artig = wijnachtig.
Vein'iltiatt, m.; :banes, nt.; kere, =
wijn bouw ; -gaardenier (of: -bouwer); -druif.
Veitt'ilberettung, to.; :berg, m. ; :tiergtie:
nt. = wij n bereiding; -berg (of: -gaard) ;
-bergbezitter; i2trbeiter int Veinberge bed
errn = arbeider in den wijngaard. enz.
=
VeittlOtatt, f., :btiite, lo.; :butte,
wijn blad (of: wijngaardblacl , druivenblad) ;
-bl.esem (of: -bloei); -korf.
wijnlijster, Fosse lijster;
Vein'broffei,
kuifleeuwerik.
schreien, weenen,
fcbm. (1.)
= em, over iem.
huilen ; um, fiber einen
schreien; ift flint naber alb bac:, 2a:
(ten = het schreien staat hem nader dan
't lachen. tuct fuerlictr) = huilerig, grijnig;
huilstuk;
klagelijk: meinerficbe? ScbaufOet
Weinerficber Zon= huilerige, drenzerige toon;
3u elute = ik denk niet
mix ift gar nicbt
huiaan schreien. Weiltertirbfelt,
lerigheid, sentimentaliteit.
=
m.; :fartte,
wijniloogst, -azijn; -kleur.
wijnkleurig.
Win'farbig
r.; 4tailte, to.; ftecteit, nt. =
wij n 11 vat (ook: -zak , -buik , nl. -drinker) ;
-flesch; -vlek.
ein'llgiirung, :carton, tn.; :giirtner,
m. = wijnilgisting; -gaard (of: -berg); -gaardenier.
:geljatt, nt.; :geift,
Vein'ilgegenb,
wijnilstreek (of: -land); -gehalte; -geest.
ein'getage, T. slemppartij, drinkpartij
Veitt'getiinber, f. = latwerk, hekwerk voor
den wijnstok, ook: aan latwerk of muur
geleide wijnstok.
Veinlgerud), tn.; :gefttaft, 1.; :geft4ntacf,
= wijnllreuk; -zaak (of: -handel); -smack.
= wijnliglas; -god
f.; :gott,
(: Bacchus).
=
tuein'griin =wijn(gaard)groen.
vvijnhoudend.
nt.; :banbtung,
Vein'ilOattbet, nt.;
= wijn ll handel ; -handelaar ; -zaak (of: -huis
of: -handel).
ft net, =
Vein' e er, m.; :[bete, ru.,
wijn) bevel; -heffe (of: -droesem, -moer); -heuvel (of: -helling).
wijnhouWilticbt = wijnachtig. Wilda
deed. Veittlattr, 1. wijnjaar. Velititatte,.
= koude-wijnsoep.
frlyae,
=
.:farte,
Veinifanne, n).; :[auf,
wijn kan ; -(in)koop ; -kaart.

Wein'llfeffer, nt.; :fetiner, at.; :fetter, =
wijtillkelder; -kellner (of: bottelier, keldermeester); -pers.
Weinlern, m. = druivepit. Taein'firfite,
wijnkers, morel. Veittinonle, = wijngaardknop, -bet.
Velit'frainpf, nt. = huilkramp, krampachtig
huilen.
:frattA, in.; :friittter,
Wein'Ilfrattftteit,
wijnI4aardziekte; -krans (: krans van
wingerdblaren); -kruiden (em in den wijn to
doen).
:filter (od.
mein' it drug, nt.; :fufe,
= wijnjikruik; -kuip; -kuiper (: kuiper
van wijuvaten).
in.; :Cabot, nt.; :lager, =
wijnIlkoeler; -handel (of: -zaak); -depot (-pakhuis).
= wijngaardlat. Veittlattb,
c`tatte,
= prieel van
T. = wijnloof.
vroolijke
wijngaardranken. Vein'taune,
stemming tengevolge van wijndrinken.
to.; :tefer, m.; :tieb, f. = wijnIIVein'll
oogst (of: -lezing); -lezer; -lied.
wijnIlmake:ntak
Vein'l!ntafter,
laar; -meat.
= wijngaardenier; kelderWein f itteifter,
meester. Veittlneffer, = snoeunes.
stet, nt. = wijnmeede, honingwijn.
=
m.; :Ofa41,
Veinlutottat, nt.;
wijnilmaand; -most; -gaardstaak (of: -stut).
=
Vein'llpflatinte, W.; :preffe, M.; :Probe,
-wijnIlpruim; -proef (nl. 't proeven van
den wijn of een proeve, proefje, een staaltje).
Vein' 11 raufrO, tn.; :retie, tn.; :rettnung, M.=
wijnilroes; -rank (of: -stok); -rekening.
Wein'reicit = wijnrijk, rijk aan wijn. ttIvinf:
f. = wijn(gaard)rank.
lueittlrot; :fauer = wijnilrood; -zuur.
= zuurheid van den wijn;
wijnsteenzuur.

=
Veinlfitattf, nt.; :WO, in.; :frlienfe,
wijnilhuis (of: --verkoop); -verkooper (of: herbergier); -huis (of: herberg).
Weittltittaurb, m. = leeren wijnzak; wijnzak,
knecht in een
drinker. Veitt'fritrOter,
=--wijnpakhuis, kelderknecht. Veitt'fteitt,
wijnsteen. lticiniteinartig wijnsteenachtig.
:Wiley , in.; :ftotf, nt.
Vein'llfteinfiiure,
wij n steen z uur ; -belasti ng ; -stok.
wijnilhuis,
ty .; quppe,
-seep.

= druiventros, wijndruif.
Vein'trattise,
zberfattrinr,
Veln'iltreber (:trefter),
m.; :berficiffittutq, in. = wijnilmoer (of:
druivemoer); -vervalscher; -vervalqching.
Veinlvar10, m.=-- wijnproductie; biefe2anb
= in dit land groeit goede wijn.
bat guten
:wetter, f. = wijniiweger;
eXp age,
.w
= herbergier, kastelein, waard.
= gelag, vertermg.
= uithangteeken (aan een
Vein'113eirlien,
wijnhuis).
wij n gaardeVein' II Ai elt er, tn.; :pit,

Veittlairt,

ZMIt'Aelte,

nier; -accijns.
weft, zie tneimacbett, ineWagen en nateinei6.

wevfe wijs, verstandig; wijselijk ; ein eeifer,
bet Ueije een, de wijze; [env. tuerben,---jets waarnemen].
= wijze, wijs: manier;
—,
Vei'fe,
= op daze wijze,
melodie, lied; auf bleie
= op geenerlei wijze,
mauler; auf Leine

ti

geenszins; jeber nacb feitter
= elk op zijn
= op deze wijze, manier;
wijze; in Meier
= hij kan de wijs niet
er fommt au,?, ber
!louden; ba,e, ift atO ber
= dat is gees
manier.
= bijenkoningin.
nt.
tveis ien, ft. (b.) (icb toeife; ttii6; tniefe; tueife!
getniefen) = wijzen ; mit aingern auf einen in. =
iem. met den vinger nawijzen; einen bie Ziir,
= iem. de deur wijzen;
einen au,6 bent ,aufe
lets van
etiro. bon fill), bon ber ,C)unb in.
de hand wijzen, afwijzen; einen an ben Ritter
= iem. naar den rechter verwijzen; einen
aua ber Stabt = iem. uit de stad verbannen, de stad uit zetten; [fill) 113. = blijken,
zich uitwijzen, zich vertoonen].
m.
wijzer, handwijzer, tijdwijzer enz.;
ook
Veiret.
VelO'beit, to. —, —en = wijsheid, verstand;
knapheid, kunde; er bat atie 8eBbeit mit
2Offeln gefreffen = hij heeft de wijsheid in
pacht. ttleW0eitOat-in, nt. = verstandskies.
verstandig, wijs, wijselijk.
tueWlitt
hie101nattett, fcbtv. (lj.) einen etin. = iem.
wat wijsmaken.
hicif; = wit, blank; fie tour gang In. gefteibet =
geheel in 't wit gekleed; ein Leiter = een
blanke; bad Ueif3 = 't wit (als kleur); bct
8ethe het wit (van 't cog, van 't ei, van
de schijf); erne 8eif3e = een groot glas wit
bier (Berlijn); ficb tn. Brennen = zich rechtvaardigen, zijn onschuld doen blijken; tveif3e
etifcbe = schoon linnen; fdj babe 6 fcbtuar3
zwart op wit.
auf
IneWfagen, fcbin. (lj.) = de toekomst voorspellen, profeteeren. VeWfager, nt. — --,--toekomstvoorspeller, profeet. VeWfaciann,
voorspelling, profetie.
tn. —, —en
tueiVartniq = blankarmig. tuctfrüctdene
tj3rot = fijn wittebrood. nt. =
wittebroodbakker.
witll board; -bier.
Ucitil b art , in.; :bier, f.
siVelfrbinber, — = witwerker (in
't bijz. iem. die kleiner vaatwerk maakt);
[ook: witter].
tuelfrbliitt(e)rig = witbladerig. Veifrbrot,
= witte
1. = wittebrood. Velfrintriy,
= witte hagedoorn.
beuk. Tt;eiffborn,
witheid;
groot
glas
witbier
4
1e,
alei'.
fcbtn. (b.) = witten.
(Berlijn).
=
tuelfrfarbig = witkleurig. e3elfrfifr4,
witvisch. Ineitftedig = wit gevlekt.
fteifit, f. = wit vleesch (van gevogelte,
kalveren e. d.). witte vos.
tuelfroar gerben = zeemtouwen, witlooien.
tneffrgeth = witgeel, geelwit, blond. Veift:
B erber, m. = witlooier.
a arig =
hicifr
-harig.
= Spaansche kers. Velfr::
Taeffrfirft*,
fait, tn. = witte kool. Ueijrfrain, =
winkel van witte goederen, witwinkel. eleifr=
framer, m. = koopman in witte goederen.
nt.
tuelfilicf) = witachtig.
—e = (kool)witje (een vlinder); wijting (een
visch); witte, witje. Vvitrine0f, 1. = bloom
= witte po(van meel). UelfrpapPet,
p ulier.
= witlikwast;
Jefwatlef,
Veit 110infei,
-bek.
tuelfrfethen = witzijden.
witte den;
:Ware, in.
Veit'lltanne,
w. goederen.
VAN GELDEREN,

Duitsch Wooidenboek. I.

tueitber.

VelfrivarengerCift, 1. = handel of zaak in
witte goederen. Veikluein,
= witte wijn.
= wit good, linnen.
3ettniiiinbter, nt. = handelaar in witte goederen.ttletinennfantiner, tn. =linnenkamer.
VciO'tum, 1.
tuner = rechtsdocument, verzameling van rechtsgebruiken.
Vel'iltitfl, tn. —, —en = bevel, verordening,
schikking, voorschrift, leer; [assignatie].
Welt = wijd, ook ruim (vlakte, veld, kring,
wereld, zee); wijd (kan, zeef ); ruim (geweten,
definitae, beteekenis, zin); ver (gaan, springen,
reiken, uitstrekken, zien, openstaan, afstand,
weg, refs); tn. unb Breit = wijd en zijd; bct,?,
ftebt nod) in tueitern aetbe = dat is nog veraf;
tuie
baben tole nod) ? = hoe ver is 't nog?
er ging in bie ineite = hij ging de wijde
wereld in; e,?, ift nod) nicbt fo tn. = 't is nog
zoo ver niet; e?, ift tn. mit ibitt gerommen =
't is ver met hem gekomen; er tnirb 6 in.
bringen = hij zal 't ver brengen; icb bin tn.
entfernt bad 3-tt
ik ben verre van
dit to beweren, ik denk er niet aan dit to
beweren;
ilber, unter, binter einem auriid
fteben = ver boven, beneden iem., bij iem.
achter staan; ift nicbt ber mit Om
hij beteekent niet veel; bat ift nicbt 1-n. ber
dat is niet veel bijzonders; tu.gefebtt!= glad
mis! 't lijkt er niet naar! tn. beffer, grocer,
metyr = verreweg of veel beter, grooter,
meer; bei ineitem Mtge; ber fItigfte = verreweg verstandiger, de verstandigste; bon
tneitem van verre. ineit'ab = veraf. Weir=
auk = verreweg. tueit'anOebenb = uitgestrekt, ver uitziend, veel omvattend, weidsch
(plan); y en (verwachting). Weit'beriiOnit =
wijdberoemd.
I. Vete, tn. --n = verte, wijdte, omvang,
uitgestrektheid; in bie 8. atOen = de wijde
wereld ingaan.
II. Uel'te, f.: fucben = op den loop
gaan, de plaat poetsen; bc0 gebt ink. =
dat gaat to yen of is verregaand.
wijd maken, verwijden;
fc0in. (b.)
-flit tn. zich verwijden, wijd worden.
Weiler = verder, wijder, verder verwijderd,
uitgestrekter, ruimer; bovendien, meer, voort;
iD. arbeitett = verder werken, doorwerken,
voortwerken; nientanb, nicbt iv. = niemand,
clots meer; We, fort it 11). tun? = wat zal
ik verder of nog meer doen`? lueitere aufgen =
verdere of andere gevolgen; obne ineitere
llinftiinbe of obne tneiter6 = zonder verdere
plichtplegingen, zonder meer; bid oaf ineiteren
Oefebt = tot nailer order; b0 oaf ineiter6 =
tot nailer (order), voorloopig; bed ineiteren
bartegen = breedvoerig uiteenzetten;
8eiterett finb Mir ilberboben= van al 't andere
zijn we ontslagen; bad 8eitere finbet fill} =de rest komt in orde; bc0 8eitere finbet ficb
bijzonderheden zijn bij hem
bei
in. nicbtO = is 't anders
to verkrijgen; ift
niet? — bc0 fiat tn. nid)t au fagen = dat befein
= 't is
teekent niets; bad ift
ook erg! — toll icb in. geben? = zal ik
't doorgeven? — er fiat 6 tn. gefagt = yenklapt; unb fo in. = en zoo vender, enz. tuei':
tergeben, (f.)=verder gaan, voortgaan.
tuelterOin = voortaan; verder, verderop.
theilern, fm11). (b.) = verwijden, wijder ma= verwijding; onaanken. Veilerting,
genaamheid, moeilijkheid.
tbeit'fleOettb = weidsch, veelomvattend. tueit'.=
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ber = verweg, van verre, uit de verte.
titit = ver, in de verte, ver weg.
iiiuf(t)ta = wijdloopig, breedvoerig, uitvoerig, omstandig; ein theitfifitfiger eribanbter =
een verre bloedverwant; tbeitfaufige Ateiber =
ruime klee(de)ren; uitgestrekt (gebouw);
itebeit=ver uiteen staan. Weit'ilittf(t)inteit,
—, —en = wijdloopigheid, breedvoerigheid,
omstandigheid; uitgestrektheid; omhaal, omslag. Itiett'maftbill = wijdmazig. tueit'ret:
djenb = verreikend, uitgestrekt.
ent■ = ver uitziend. Weit'frOttia = wijd
uiteenliggend, uitgestrekt; wijdloopig. Weiltu eifi g = omstandig, wijdloopig, met veel
omhaal. 2 eittfc4hicifigfeit, = wijdloopigheid, omhaal. toeit'fehenb = ver'ziend,
vooruitziend. tveit'firbtin ver'ziend (tegenst.
van bijziend); scherpziend. tueitifpurig =
wijdsporig (weg). hiettitranenb verdragend.
—, —en = verwijding; wijdte,
Weilting,
ruimte; afstand.
iv eit'untfaffettb = uitgestrekt, wijd.
ber3tueint = wijdvertakt.
2ter3en, m. = tarwe, weit; tiirfircber =
Turksche tarwe, maIs; rein S. bItifit='t gaat
hem goed.
= tarwejjakker;
VCiVitileider,
-aar.
tuel'aettartia = tarweachtig. 24eligentlier,
f. = weitebier.
1.; :enite, iu. =
29ei'3ett boben, nt.;
tarwellgrond, -brood ; -oogst.
= tarweveld. 2aei'3engri
tVei'aettfetb,
m. = griesmeel.
2aet'3en II Kele, tn.;
f.; :met) 1,
=
tarwellzemelen; -korrel; -meel.
= jonge to veld staande
3 er8ettfaat,
tarwe; tarwezaaikoren. 2tei.13ettitroti,
=
tarwestroo.
tverdj = welk, wat; iv. ein Vann! welk ofwat
een man !
eine arau! = welk of wat een
vrouw !
(ein) Bunber ! = welk of wat een
wat een mooi
wonder! iv. rcbiina Setter!
weer!
luelAer (Warne, luellte0 = (vragend) welke,
welk; wie; wat voor; (betrekkelijk) welke,
'twelk, die, dat; (onbepaald) wat, iets, eenige,
er; welk, welke, wat voor; tuefcber bon bieren
knaben? = wie van .. ; h)efcbe ift rein dame? =
wat is zijn naam? icb babe aebern, — fiir
inefcbe?=ik heb pennen, — wat voor pennen?
bad ,iettO in tbelcbem hit Woburn = in 'twelk
of waarin wij wonen; icb braucbe aebern, ba,
ben Cie Weft*? = hebt U er (eenige)? —
bon bieren 3iicbern Waren hid* gebunben =
waren er eenige gebonden.
tuelAeraeftatt = op welke wijze, hoedanig.
Wait erlei = welke, wat voor, van welken aard.
[Weft, — (eA —er; Vett nt . — (eA —e =
jong, welp; vooral: jonge hond.]
%Vete, m. —n, —n = Welf, Guelf(aanhanger
van de pauselijke partij tegenover de Ghibellijnen, de aanhangers van de Hohenstaufen).
eketifentunt, f. = partij van de Guelfen.
Werfift# = Guelfisch.
iuelf = verwelkt, verflenst, verdord. Waren,
fcbtu. (r.) = verwelken, verflensen, verdorren;
(b.) = doen verwelken. 213ett'4eit, tu. — =
slapheid, weekheid.
tiaettliattf, = pottebakkersbank, draaibank.
Welifettb aunt, in. = molenboom, spil van
een windas, windboom; welboom (van een
klok).

TOefite, —, —it = golf, baar; water, vloed;
draaiende beweging, zwaai (aan 't rek); rol,
cylinder; takkebos. luelitettartia = golvend,
gegolfd, golfsgewijs.
1.; =Oeltleflititg, iu. = golfilbad;
-beweging.
takkebossenbinder.
tIeVientiiither,
iv el' tenfOrntia = golvend, golfvormig, golfachtig. Vertentiot3, = rijshout. Werfew.
tittle, iv. = golflijn, golvende lijn; spiraal.
Taertentrtjtan, golfslag. =
golvend.
3etrfteifci), 1. = worstvleesch. 2.1&incab,
f. = rad aan de as.
TaelL m. —e = meerwal, wentelaar.
tueticti = walsch, Fransch, Italiaansch, Romaansch, vreemd; it:T*0er tabn = kalkoensche haan, kalkoen; ireficbe ,ubn= kalkoen4 = Fransch
sche hen; bie ibetrcbe
Zwitserland. ivel'frO en, fcbtu. (b.) = koeterwalen. tilelfttitaitb, 1. = Italie.
I.Vrit, iv. —, —en = wereld (in alle beteekenissen); bad ber erbficten = 't levenslicht zien of aanschouwen; auf bie
fommen = ter wereld komen; in bie ibeite S.
geben = de wijde wereld ingaan; um af16 in
voor alles ter wereld; nit in
ber
niets ter wereld; ibcc in atter
(auf) ber
roll bc0 bebeuten? = wat most dat tech
iedereen, de heele
beteekenen; eke
de wereld afzwewereld; ber
entragen
= hij heeft manieren; ein
ren; er bat
Vann bon = een welgemanierd man;
bort irt bie RI. mit Rrettern berfcbfagen (bernava) = achter dat land is geen land meer,
dat is 't eindje van de wereld. eett'atbfe,
wereldas. alettialt, f. = heelal. tVett':
in.
alter, 1. = eeuw.
TOeiti attgeht, V.; : atticiAnutta ((Al. :an:
fir4t), f. = wereldllpolen, -beschouwing; -oog (God, zon).
29ett' II auOteitu-na, W.; m.; Amu, m. =
wereld tentoonstelling ; -bol ; -bouw (bouw
van 't heelal).
Taett'beaebentieit, iv. = wereldgebeurtenis.
tuett'befannt = overal bekend, alombekend;
algemeen bekend, alledaagsch. ett'b
riiOntt = wereldberoemd.
Weft' II befAreibung, W.; :beatuinger, tn. =
wereldilbeschrijving; -bedwinger.
= algemeen gebruik.
Taettibraurk
= wereldllVettlIbiihne, iv.;
tooneel; -burger.
tuettliiiraertirb = cosmopolietisch. Weft':
biirgerfittn, m. gevoel, neiging van den
wereldburger, van den cosmopoliet. Weft',
biiraertuut, = wereldburgerschap. Vett':
= dame uit de groote wereld.
bante,
= slaaf van de wereld.
2I4tt'bietter,
= heelal. Watenuteer,
Tt;etstenati,
= zee van werelden. tvett'entriirtt = als
aan de wereld ontrukt; afgezonderd; in geest= ontstaan
verrukking. Vett' entitetiuttg,
van de wereld. Welt'
erfa vren = wereldkundig, in alle wereldsche zaken ervaren.
ett' er0 after, nt. = instandhouder der
wereld.
erfaffer, nt.=wereld II Tacit' II eroberer,
veroveraar; -schepper.
itiett'eriefilitternb = wereldschokkend.
= wereldilaVetti gebilube, 1.; :geaenb,
gebouw; -streek.
= tijdgeest, geest der eeuw.
Vett'aetit,
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ttlett'netittitter, nt. =wereldsch geestelijke.
/WWII nerirtt, T.; :nefebi gt, te, = wereld llgericht; -geschiedenis; ba 1jott boo0 bie Vett
gefaiicbte auf = maar dat is ongelooflijk.
aVettigetiintntet, f. = aardsch gewoel. Vett':
f. = wereldsch geluk.
= wereldgordel, zone. Veft'gitter, 43t. =
wereldsche goederen. t- ett'tjattbet, =
wereldhandel. Wettliiinbet, V. = wereldsche zaken, twisten. Vettlyitattb, in. =
Heiland der wereld.
Vett' II berrfctinft, :farte, n).; :tenntnW,
iv. = wereldliheerschapPii (of: -rijk); -kaart;
-kennis.
Vett'finb, f. = kind van de wereld, wereldling. Watling = verstandig, praktisch, politiek. VeIt'ffitttheit, = praktisch verstand,
praktische blik op wereldsche zaken, menschenkennis, wereldwijsheid. elettliirPer,
= heelal.
in. = hemellichaam.
etf'Ilfuget, iv.; =Mute, iv. = wereldllbol;
-kunde.
lueft'fimbig wereldkundig: de wereld
kennende, algemeen bekend. Uctriane,
iv. = politieke toestand. eXettitattf, m. =
's werelds loop. Vettleute, menschen
van de wereld. Weltlitt = wereldsch (eer,
genot); ineftficber OeiftficOer = wereldsch
geestelijke (tot geen orde behoorend); wereldlijk (vorst, macht, gerechtshof); leeftfier
tutor = wereldlijk, profaan, niet-kerkelijk
schrijver. ie. = wereldschheid,
wereldlijkheid. Veft'144-ifictr4ting, iv. — =
secularizatie; (van scholen) bevrijding van 't
kerkelijk toezicht.
tu.; :ling, m.
elt'II 1h,t, f.;
wereldlllicht; -liefde; -ling.
—e
Vettluft, iv. = wereldsche lust, w. vreugde;
-wereldsch genot. VettIttann, m. = man van
de wereld, wereldling. itietientannifit = van
of als een man van de wereld.
1Wtt'l11neer, f.; :ntelfter, m.; :Inettirk m.;
=orbttung, ie. = wereldlizee (of: oceaan);
-kampioen; -ling; -orde.
Vett filot, m.; :Oftberein, = wereldj!pool; -postvereeniging (of: algemeene postvereeniging).
= wereldsch priester.
Uett'Prietter,
=
tn.; :rad), f.; :reifenber,
wereldliruimte (of: heelal); -rijk; -reiziger.
= menschenschuw. aletrfainter3,
in. = landerigheid, landziekigheid.
frtiiipfung, lv.; rjeete, lv.; :jinn, =
wereldilschepping, -ziel; -zin (of: wereldsche
neigingen).
VelWitarr, zie 2tilerluefOnarr.
:ftabt, iv. = wereldlltaal;
WWII fOrne4e,
-stad.
plaats of rang in de
Vett'jtettutta, lv.
wereld.
Uett'llftiftent, f.; =telt, nt. = wereldlistelsel,
-deel.
Uettltm, in. = toon, manier van de groote
wereld. Vett'untfegter, = iem. die de
aarde omvaart, wereldomzeiler. Welvninfe:
= reis (te water) om de
getung,
ondergang,
aarde. Taett'unternang, nt.
einde van de wereld.
Vett' II bertiefferer,
:berfeti y, in.; :theifer,
= wereldjihervormer, -verkeer; -wijze
(of: wijsgeer, filozoof).
niett'bertorett = afgetrokken, in zich zelf
gekeerd.

Nerbelifte.
elt'Il theiaeit, iv.;

ztuunber, 1. wereld ll-

wijsheid (of: wijsbegeerte, fllozofle); -wonder.
Win? (datief van leer) = wien? then? (ace.
van leer) = wien?
--n, —n = Wende (volksstam).
I.Vett'be,
--n = wending, keer,
II. ttlen'be,
keerpunt; bie V. bed Z5'46 = 't erode van
't jaar. ttlen'befreW,
= keerkring;
bed krebfe, bed -teinboc6 = kreefts-, steenbokskeerkring. 1WIt'be4aU4, nt. = draaihals
(een snort specht), draaier. [Taen'betftein,
= steenen wenteltrap.] 2ett'bettre00e,
iv.
wenteltrap. nietts bett,
u. unr.
(id) ivanbte u. ivenbete; thenbete; geivanbt u.
getuenbet)= (een kleedingstuk) keeren; (hooi)
omkeeren; (schip, wagen) draaien, wenden;
(einem ben atiicten) toekeeren, toedraaien; (feine
Wufmerffamfeit auf etiv.) richten, vestigen;
Oetb, Araft, 8eit auf, an etie. iv. = aan iets besteden, ten koste leggen; etiv. an fiM iv. iets
voor zich zelf besteden, voor zich aanwenden;
[zich wenden] ; (lIngfild in Offict) verkeeren;
= zich omdraaien, zich wenden, zich
keeren; her QBinb fiat ficf) geivenbet = is gedraaid ; ficb an einen
= zich tot iem. wenden;
fiat ficb aunt guten geivenbet = ten goede
gekeerd; zie ook: Matt. Q33ett'be4ta1h
=
keerplaats, draai. elen sbepflug, gewone ploeg. Ven'ePtutft nt. = zonnestilstandspunt; keerpunt.
hierebitfri) = Wendisch.
en'bung, iv. —, —en = wending, keer,
zwenking, draai, kromming, buiging, bocht;
zinswending, wijze van zeggen.
eltig = weinig; iv. Chefb, mit iv. @eft), teeitige
2eute = weinig geld, met w. geld, weinig
menschen; in teenigen Zagen = in (binnen)
w. dagen; mit ivenig(en) Vorten= met weinig
woorden; bad ivenige (efb = 't beetje, weinige geld; ein = een weinig, een beetje;
ebenfo iv.= evenmin; Wenn and) nod) fo iv. =
hoe weinig ook; geniigt = weinig is
voldoende; mit ivenig(em) auUommen = met
weinig uitkomen. itieniger = minder; er ift
nit bumnt =hij is allesbehalve dom.
We'itteeit, iv. —, —en = geringheid, kleine
hoeveelheid, klein aantal; kleinigheid, bagamijn persoontje. tueltigfite
tel; nteine
(her, bie, ba d ) = (de, 't) minste; bie ivenigften
OlenfMen benten an fo etiva al heel weinig
menschen denken aan zoo iets; am ivenigiten =
't minst; Sum ivenigiten= op zijn minst, voor
't minst. nientfliten
minstens, ten minste,
althans.
Wenn = wanneer, als, indien, zoo; iv. ittOgticf) =
zoo mogelijk;
nistt gteiC fo bocb bulb =
zoo al niet dadelijk, dan toch spoedig;
anber = als tenminste of tenminste als;
auit rennet = al regent
= alsof;
aucb nocb fo thenig = hoe weinig
't ook,
audj nicbt reicO, fo boc0 loofiffiabenb =
ook;
zoo al niet rijk, dan toch welgesteld;
fc0on
er re tit fiat = al heeft hij gelijk of hoewel
hij gelijk heeft; unb
fc4on = al was 't ook
zoo; iv. fcbon, benn fcOon = vooruit dan maar
of 't is nu eenmaal zoo;
er bocb Mate! =
kwam hij maar! entente .' rt) = hoewel, ofschoon;
icf) ,f)an beif3e od. Wenn idj gieitt
eif3e = al beet ik Hans.
= Wentzel, Wenzeslaus; boer
Wen'3et,
tiler = wie; iemand. [(in 't kaartspel).
1ter'be II bureau, f.; :nab, 1.; =tifte, iv. =
werflikantoor, -geld; -lijst.
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tuorbett, ft. (b.) (bu inirbft, er inirbt; ivarb ;
Wilde; Wirt)! geivorben) = (soldaten, aanhangers) werven, aanwerven; tuft ein
iv. = naar de hand van een meisje dingen,
om een meisje aanzoek doen; um Ourtft =
naar gunst dingen; [tn. = doen, uitvoeren,
in orde brengen; zaken doen, werken, arbeiden, bezig zijn]. Taerlicoffi3ler, nt. werfofficier. './V4cr'ber, m. — = werver,
ronselaar. Ver'ber ljaubluert, f. = ronse—,
= werving,
larij. ,Ver'finita,
aanwerving; aanzoek, huwelijksaanzoek.
tuer'bett, our. (f.) (bit troirft, er ivirb; tuarb u.
inurbe; tvilrbe; inerbe! neivorben u.inorben)=
worden, geworden; zullen; er ivirb nod) =
hij komt er wel; ber Aranfe roirb nicbt luieber =
wordt niet beter; bafb! = gebeurt
't haast! — zal 't of niet! — maak wat voort!
iva?, ift out ibnt getvorben? = wat is er van
hem geworden? — au?, ibut iroirb nidjta = van
hem komt niets terecht ; baratt inirb nidtt =
daar komt niets van, dat wordt niets; e? foff
Om = hij zal 't hebben of (deftiger) 't zal
hem geworden; bc0 irourbe iOirt atun 2obn =
dat kreeg hij (gewerd hem) tot of als loon;
au Zeit iv. =ten deel of te beurtvallen; bay?,
Rinb inirb Sum 9,Nanne = wordt een man; er
inurbe mir Sum Netter = hij werd mijn (mij een)
redder; ber eatb ivurbe ibnen Aum Zempet=
werd bun een tempel; 3u Staub, Stein,
(tot) stof, steen, ijs worden; mir ivirb fcbfe(tt,
abet = ik word naar, misselijk; tole ivirb
mir? = hoe heb ik 't? — wat gebeurt er met
mij? bie ,3eit luirb mir fang = valt mij lang;
bie VIrbeit irourbe ibut fcbiver hem moeilijk; er lvirb toben = hij zal prijzen; er ivirb
gerobt = hij wordt geprezen; er ift getobt
ivorben = hij is geprezen; bad ift nod int
= dat is nog in (zijn) wording; zie ook:
einig, fertig, babbaft, lone, Saffer.
— = riviereiland; waard
TL;er'ber,
(ingedijkt land longs een rivier), oeverland.
Werdergeweer.
`1Wer i bernelvetir, 1.
tueri fert, ft. (b.) (bu ivirfft, er ivirft; inarf,
iviirfe; inirf ! gelvorfen) = werpen, gooien,
smijten, slingeren; einem etiv. an ben Aupf
in. iein. jets naar 't hoofd werpen, gooien;
einen au?, bent ,aufe, auk ber Zit:17 od. Sum
,Route, our iir binatt, tn. = iem. 't huis, de
deur uit werpen, gooien; 'attest in. = in
plooien vallen, plooien maken, vormen; fict)
iif3ert iv. = iem. om
einem mn ben
den pals, te voet vallen; ficb her einem auf
= voor iem. op de knieen valbie Aniee
len; ficb alit? Verb iv. te paard springen;
er bat lid) nuf hie Vaferei geivorfen = hij is
zijn geluk (of zijn krachten) in de schilderhunst gaan beproeven; zie ook,
13a ftt, ZoPff ,3eug.
—e = schering, keten,
I. .s erf t, nt.
ketting.
—, —en;
IL ti:,erft, f.
—e; Verft,
= werf, scheepstimmerTeierfte, iv. —,
werf, helling. kielplaats.
werk (uitgeplozen vlas of
f.
hennep om te breeuwen); fie bat V. an Orem
Rocfen od. an ber hunfet = zij heeft nog wat
op haar kerfstok of zij heeft wat te doen.
Verinetb, f. = weergeld.]
"-Wert 1. —e = werk (nl. wat men tot
stand brengt), ook: (boek)werk; (vesting)werk; werk (in uurwerken, machines); sme= een
derij, fabriek; ein gittee,, frounne,

tue6.

good, vroom work; bie
ere Ootte ,?, = de
eine, 2ti.tneubticN
werken Gods; ba,?,
't work van eon oogenblik; ein profaifttett,,
puetifcbe?.,, tbeutogifcb6,.', S. = eon prozalsch,
poetisch, theologisch work; ,Sailb am?, S. le=
gen = de hand aan 't work slaan; ea ift ettu.
int. = er is wat gaande, er broeit wat;
in 't work stellen ;
ink. seen, ook ricbten
3inecriniif3ig, efirfic0 5Berfe geOen = doelmatig, eerlijk te work gaan; be,' S. fobt ben
alleifter = de meester heeft err van zijn werk
of den meester kent men aan zijn work.
12.erfificittf, to. = werkbank. !lierifettag, zie
Serftag. Vertliibrer, = meesterknecht,
werkbaas.
`:t Oeitiger, tn.; 411)13, f.; =teute, M. =
werkilheilige; -bout; -lieden.
iv. =
Verf i llincifter, to. ; jtatt
werkllbaas (ook: opzichter in een fabriek,
meesterknecht); -plaats.
= hardsteen, arduinsteen.
ttlerfiftcht,
Verritelic, iv. = werkplaats. wertifiteltig
macben = to weeg brengen, bewerkstelligen.
:tag, in. = werklistoel (of:
tWert'llitutii,
weefstoel, getouw); -dag.
Iverrta0 = door de week, op werkdagen.
Z:erEtarOroct, nt. = daagsche jas.
tiitig = werkdadig, krachtdadig, werkzaam.
= -werkIlbank (of:
:3ettg,
sli.lerritiici),
-tafel); -tuig (of: gereedschap).
1,.:er'utut, tn. —(e),; = absint; alsem, bitterheid, zielsverdriet. Ver imutberber, tn. =
alsembeker, -kelk: lijdensbeker. Ierlitutz
= alsemaftreksel. Ti2eentit0=
egtraft,
= alsemdruppel: een bitters
tropfeit,
[ervaring.
—11 = veenmol.
Verfre,
Z3er'rio, zie Serg.
in.
=
%*rft, —e; 1.Verfte,
werst (Russ. afstandsmaat = 1067,1 M.); SO
Serft = 80 worst.
Wert = waard, geschat, geacht, dierbaar;
waard, waardig; einen fieb unb iv. batten =
veel van ism. houden; e?, ift ber 93eatfitung
't is waard opgemerkt te worden
iv.
=dat men er op let; ba y ift nicbt ber IPebe
Met waard om er over te spreken; ea ift ber
Wilily to. = de moeite waard; bie
ift after
ft:ext in. = is achtenswaardig of dat is een
eervolle daad ; er ift feinen Scbuf3 43utber =
hij is goon schot kruit waard; ba," (beffen) ift
er ttidjt Yu. = hij is niet waard, dat hij 't
krijgt, of dat men 't voor hem duet; ber,iinb
= is dat geld niet waard.
ift be, Oetb nicbt
waarde; prijs;
—e
I. !alert, nt.
auf etin. tegen = waarde aan lets hechten,
prijs op jets stellen.
II. Vert, zie Serber.
Vertar4tung, tn. = (hoog)achting. ltlert'=
= aangifte of opgave van de
attgabe,
waardewaarde. alerti beitittintunci, iv.
bepaling.
= brief met geldswaarde, aangeteekende brief. [tuer'itett,
(1,.) = schatten, waardeeren, waardig keuren].
tuerti to = waardeloos, onbeduidend, nietig.
!Werti tofigteit, iv. = waardeloosheid, nietigheld. Vert itmOter, f. = waardepapier.
voorwerpen van waarde.
tuerti fttiitien, fcr-jtu. (0.) = schatten, achten,
= waarhoogachten. VerticOatittitn,
kostbaar, waardevol.
deering. tvert i tiolt
Werituolf, tn. = weerwolf.
=
tvet4 (= iveffen, (Jen. van lore of eon
waarvan, waarover, welks; zie Ajer3
Aittb.
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elefen, T. - = bestaan; wezen (tegenst.
schijn), werkelijkherd, natuur, aard, manier
van doen, gedrag, schepsel, ding; [verblijf,
verblijfplaats, goed, bezitting); fein trei,
ben = huishouden, spektakel maken, den
baas spelen; bier treiben bie Oeftmnfter ibr S. =
bier waren spoken rond; alaucti ift atte irbifcbe
= alle aardsche doen en laten; biet Sefen?"
bon etin. macben = veel drukte (ophef) van
iets maken; fete
gefiint mir zijn
manier van doen bevalt mij niet; bad genteine
= 't gemeene best, de Stoat; bct
de vallende ziekte.
= bestaanseenheid, conth%.C'fetteinbeit,
substantialiteit. inelentiatt = werkelijk bestaande. Veifettbeit, — = wezenheid,
werkelijkheid, kern van 't bestaan; wezen,
ding. We'tenictire, iv. = wezenleer, wezenkunde , leer van 't zijn , entologie. itiejentot4
onwerkelijk, ijdel, denkbeeldig. Vejenreicij,
1. = rijk der wezens, der schepselen. Upejen=
relije, in. = reeks van wezens.
tue i tenttirii =werkelijk, hoofdzakelijk, belangrijk , eigenlijk, 't wezen van de zaak betreffende , essentieel ; ein inefentticber Ititterfabieb =
een essentieel verschil; ein rbefentlicber Scba,
ben = een belangrijk verlies; biebee be
g bitiOtun-0 rourbe baburcb erfcbilttert = in
den grond geschokt; im ioefentticben = in (de)
hoofdzaak.
Wezer. triWternebirge,
=
Wezergebergte.
ttle'4a10, tue .giattv = waarom, om welke
reden, weshalve.
VOW, zie Ze5icr.
We'Clie, in.—, —it = wesp. Wef'Pennett,
geratert, ftecben, greifett =
wespennest; in ein
zijn hand in een wespennest steken.
Rift, m. = wespensteek.
weft, zie
iveffen, (Gen. van leer of van ina.?,)= wiens,
waarvan, waarover.
`weft, nt. —(e) = westenwind, westen.
titlefia'frifa, 1. = West-Afrika. ,Wef-ta'fiett,
f. = West-Azie. ZJefibettifit i tattb,
=
West-Duitschland.
= vest; elite (lac
1.9e' fie, in. —,
een oude geschiedenis.
= Westen; nadj S. = naar
Vejten, m.
Westeinde.
't Westen. t9effenbe, f.
VellentatMe, ie. = vestzak.
=
Westfalen
weft,
—n,
efitale,
= Westfalen. tueitti-ilitc = Westfaalsch.
= westelijke streek.
eleffgeoettb,
note, nt. = Westgot. inett s notifri) = Westgotisch. Writ'grettAe, = westgrens,
westergrens, westelijke g rens. Veftin'bien,
1. = West-Indie. itieftin'Difr4 = Westindisch.
= westkust. ineft'fir4 =
tWft'fiiite,
= westelijk van A.
westelijk; to. bon
Westermannland (oude
Weffniantanti, f.
provincie van Zweden). alef-rttorbiveft, =
westnoordwest. eleffpreufgn, f. = WestPruisen. ineffOreutlitcf) = Westpruisisch.
hieffrihnifd) = Westromeinsch. tiettifeite,
= west= westzijde. alef-t i fiibWeft,
westelijk feel. weft':
zuidwest. Veftleit,
ni. ,--wart = westwaarts.
Westenwind.
waarom, nm welke reden.
tue4ine'rieu
iets
ina*n
Weft = gelijk, quitte; eau.
vereffenen , geedmaken; betaald zetten.

e.

e. =

concurrentie; wed,ett i fielverb, m.
strijd, concours.
weddenschap; eine S.
—n
Tartle,
eingeben = een wecldenschap aangaan; loc0
waarom gewed? um bie
gift bie
fcbreien= om 't hardst, orn strijd schreeuwen.
Taetreifer, m. = wedijver, naijver. Weir:
eifercr, m. mededinger, concurrent.
tuettieiferit, fcbt-u. (b.) = wedijveren. inerten,
fcbro. (b.) = wedden, verwedden; mit einem
um etin. = met iem. om iets wedden;
WO in. Sic? = wat verwed je? idj Yvette
meinen Peopf barauf = ik verwed er mijn
hoofd op; 10 baben lair nicbt geinettet = zoo
was 't niet bedoeld of: zoo zijn we niet
getrouwd.
— = wedder.
I. ektle-r, m.
II. ,Vetter, 1. — = weder, weer; onweer,
stormweer; (in mijuen) lucht(gesteldheid);
als de bliksem; die
=
tole bad
blikslagers! drommels! fcbiagenbe,e, =-.
ontvlambaar gas (in de mijn); um gut
bitten = toegevendheid verzoeken. elerter=
bautn, m. = weerwolk (lange, lichte wolk),
windhoom. Tactlerbeobnc4ter, = weerkundige, meteoroloog. ter-teriteobar4tung,
in. weerkundige waarneming. t.t;etlerbart),
=-- afdak, luifel. WeVierbirne, ru. weergaasche meld. Vet i tertane, = windwijzer.
1.;
WetterilniaL 1.; =1)abit,
= weerliglas (of: barometer);
=tunbe,
-haan; -huisje; -kunde.
inerterfaunifet) = wispelturig, grillig, onbestendig, ongedurig. VetlerIiinten, 1. =
luiden tijdens 't onweer. Wetlerteuriiiten,
weerlichten.
fct-pn. (tj.)
Wefterillenitten, 1.; =loft, T.; =itainttMen,
1. = weerNicht, -hoek (waar 't slechte weer
vandaan komt); -mannetje, (in 't weerhuisje).
ektitermatc4ine, iv. ventilator, luchtververscher. fuet i tern, fcblo. (b.) = onweeren;
vloeken, razen, donderen, bliksemen. Taet'ter=
= weerprofeet. VfetiterfrOae4t,
proptiet,
= versche-luchtgang (in de mijn). Verter-fitaben, en. = onweer- of stormschade.
weergrens, meteorolo"Lt3et i terfrfyibc, iv.
= wind- of
gische grens. Verterfeite,
= bliksemregenkant. -Vet s teritanne,
afleider. literterficin, = pijlsteen, dondersteen, belemniet. Wet i terftra4f, tn.
bliksemstraal. Vetlerberiinberutta, to. od.=Itiettfel, m. = weersverandering. water=
inettbifft = wispelturig, grillig, onbestendig,
ongedurig. Taertertvinfet, m., zieSettertod).
= onweerswolk. VeCter:
Vertertuolte,
Acirten, 1. = meteorologisch teeken.
Wett'lltanipt, m. ; =fiinititer, in.; :WO,
=Winter, tn. = wedlistrijd; •strijder; -loop;
-looper.
elettlrennett, 1.; :renter, nt., =f-treii, in.
-renner (of: renpaard); -strijd (of:
-ijver).
Itlett i ntar4en, zie inett.
tneryit, fcbto. (b.) = wetten, slijpen, scherp
maken; inete bu bier beinen Scbnabet nicbt =
bemoei je niet met dingen, die je niet aangaan.
nt. = wetlistaal; -Steen.
Veil s II ftnig, tn.;

e.

e.

= SecVelneib.
w. 0. or
Vion (spr.: oeig k ), in.
d w Whig (E:1(/.
partjnaaot vuor een liberaal).

in. T-4.4Wft) (spr.:
(Iersche brandewijn; sjees).

= whiskey:

NOM
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VWft, f. —(6) = whist; S. ipiefen = whisten.
Ttlftift'llfarteit, 43t.; =Partie, W.; f. =
whistlikaarten; -partij ; -spel.
,l'Wc, in.: (stud.) in bortem th. = in voile
staatsie, in groot toilet. tr icIO'biirfte, to. =
boenborstel, schoenborstel.fyje, tn. — =
was, boenwas, schoensmeer; smeer, slaag,
klappen. fcbtu. (b.) = (schoenen) poetsell; (vloer) boenen (met was), wrijven; afranselen. ViOfer, m. —t, — = poetser.
Virtfieri (spr.: wiksiee) = (stud.) poetser.
Taid*Ia0Peit, m. = poets-, boen-, wrijflap.
VW, m. —(e% —e = wicht, wezen, schepsel,
ellendeling; ook: kerel, snaak; ariner e. =
arme drommel. a;itlytefittiiitttc4eit, f. =
dwerg, aardmannetje, kobold. VlOtelppf,
zie ee-4feraopf.
littittlin=gewichtig,vanbeteekenis,vanbelang,
van gewicht; in. tun = gewichtig doen, voornaam doen, zich aanstellen, pochen.
tigfeit, in. — = gewicht, belang.
titer, m. = gewichtig mensch; iem., die van
alles een zaak van gewicht maakt, aansteller.
ViOtigtuerei, iv. — = gewichtigheid, aanstellerij.
—n = wikke, wik ;
ift in bie
Viefe, to.
Eiden gegangen = 't is weg geraakt.
m. — = kluwen (garen), rol,
rolletje (tabak), knot (wol); papier (om iets
op te wikkelen), papillottenpapier, papillot;
luier, luur; opgerold haar; einen beim e.
friegen = tem. te pakken krijgen, bij de lurven pakken. %Wcleffifatt, 1. = dekblad (van
een sigaar). Ticsieffrait, to. = baker. cif':
feffinb, f. = bakerkind. fcbtn. (b.)
wikkelen, inwikkelen; ein ginb to. = een kind
inpakken, inbakeren; Btuirn, (Mann = garen
op (een kluwen) winden; bie (tsaare
=
papillotten in 't haar doen; (sigaren) rollen,
maken; ette. in ein 43apier in een papier
wikkelen, rollen, doen ; mann fann itjn, et Itif3t
ficb um ben g-inger to. = om den vinger winden;
fly. in feinen Nantet = zich in zijn
mantel wikkelen, rollen, ficb nubeiner Sacbe
= zich uit lets werken, redden. Tticlet:
Pul)Pe, to. = bakerkindje, popje in de luren.
Viefeiturfi, = luur, luier. VicletAeitg,
= kindergoed, luiers.
m. —t,
— = sigarenmaker.
Viteber, m. — = ram, hamel, weer.
Vitvberfitiff, = ramtorenschip, ramschip.
tui'ber mit Ace. = tegen; in strijd met; tn.
bc0 Oebot, t tivarten, beffer6 eiffen = tegen
't gebod, verwachting, beter weten; fur ober
iv. = v6Or of tegen; ba?, ttr unb (bat) e. =
't vOOr en tegen.
[tuifberfieffig, tui'berflorttig = onwillig, weerbarstig.]
Q.„WbercOrift, m.
antichrist. itiiiberttrift=
fieb = antichristelijk.
Wirberbrucf, us. = tegendruk, reactie.
intberfalyren, ft. (f.) = wederva'ren, overko'men, gebeuren; mir tuiberfabrt eine grove
bre = mij overkomt, wedervaart, gebeurt
aangedaan.
een groote eer; mij wordt
lurbergefeiffir4 = onwettig, strijdig met de wet.
weerspannig,
baloorig,
koptui'berbaarig
pig, onwillig.
=
Vi'ber4afeit, = weerhaak,
met weerhaken.
Mfber011, m. -= weerklank, weergalm, echo.
iorberfiatten, fciv. (b.) Y weerklin'ken,
weergal'men.

Wiberiprecber.

Tai'berWtit, in. —(e) vasthou, houvast,
steun, tegendruk, tegenstand. latiberOatteit,
ft. (b.) = tegenhouden, steunen, weerstand
bieden.
= steun (onder bogen),
Xei'berfager,
steunpunt, steunpilaar, steunmuur.
itiiberfeWbar = weerlegbaar. rulticrie'gen,
fcbin. (tj.) = weerleggen. tuiberfenitiro =
—, —en =
weerlegbaar. t113therte'gititn,
weerlegging.
= akelig, naar, misselijk, walgelijk;
[vijandig]. eli'bertic#feit, = akeligheld enz.
iviiberit„ fcbiu. (b.) = tegenstaan, walging
opwekken.
itii'bernatiirtic4 = tegennatuurlijk, onnatuurlij k.
= tegenpartij, tegenVilierPart,
stander; tegendeel; batten = zich verzetten.
Wi'berpralt,m. = weerstuit, weerslag, terugkaatsing, ivi'berpralteit, fcbtu. (f.) = terugstuiten, terugkaatsen, weerkaat'sen.
luiberraleit, ft. (tj.) = ontraden, afraden.
onrechtmatig, wederrechteitli'berreelf01-44
=
lijk, onwettig. eltberrerfitiittfelt,
wed errechtelij k.
= tegenspraak. lutherreiben,
Vi'berrebe,
iAtu. (b.) = tegenspreken.
9.Bi'berrift, in. —6, —5 = schoft (van een
paard).
Vii berritt, m. = herroeping, terugneming.
ittiberritleit, ft. (b.) = (een bevel) herroepen;
(een beschuldiging, een beleediging e. d.)
terugnemen; (een bericht) tegenspreken.
herroepbaar, te herroepen,
ittiberritt ille4
= herterug te nemen. eliberruifititg,
roeping.
tegenstander,
—
Tai'berfaiter, in.
tegenpartij.
Utberfcrialt, = weergalm, weerklank,
echo. toi'berfitalleit, fcbtn. (tj.) = weerklinken, weergalmen.
Wi'berfitein, us. = weerschijn, weergla.ns.
iurberfMeinen, ft. (p.) = weerschijnen, weerkaatsen.
tWiberfee, iv. = branding.
ititherfetVit fic4, fcbtn. (b.) = rich verzetten;
ficb gegen einen od. ficb einem tn. = zich tegen
iem. verzetten. tutberfetritri) = weerspannig,
oproerig, weerbarstig. Viberfetftiftfeit, tn.
—, —en = weerspannigheid, oproerigheid,
verzet. Viberfet'ptug, —, —en = weerspannigheid, weer- of tegenstand, 't in-verzetkomen, weerstaan.
[ZW'berfittn, us. = tep;enovergestelde meening,
dwaze meening.] tui'Derfittitig = onzinnig,
belachelijk, dwaas.
tui'berftienftig = weerspannig, oproerig, onwillig, weerbarstig. Visbcrfpcittftigfeit,
= weerspannigheid enz.
icf)w. (b.) = weerspiegelen,
weerkaatsen.
114'berfpief, f. = tegendeel; einem be e.; th.
batten = zich tegenover iem. stellen, iem.
bestrijden.
tutherfOre'cljeit, it. (O.) einem = tegenspreken;
boric muf -kb Z5'bnen tn. = dat meet ik U
betwisten of daarin moet ik U tegenspreken;
bat tniberfpricbt uteinens Zotbaben = dat is in
tegenspraak, in strijd met mijn plan. hither=
fpre'djeitb = elkaar tegensprekend, tegenstrijdig; auf iroiberfprecbenbe Pfrt = op tegentegenstrijdige wijze. Wiberf4re'r4er, tn.

wiberiptufb.
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tegenspraak;
spreker.'berg/mut, rn.
tegenstand, verzet, protest; tegenstrijdigheid,
contrast; auf ftof3ert = op tegenspraak,
verzet stuiten; er erhob einen e. = hij
rnaakte geen bezwaar, verzette zich niet,
teekende geen protest aan; bad ftetjt int V.
mit... = dat is in tegenspraak, in strijd
geest van
met... IlltberfpruciOacift, nt.
tegenspraak.
berfttutb,
nt.
=
tegenstand,
weerstand,
%Vis
verzet; e. teiften = tegenstand, weerstand
bieden.tuilmItelttbOabig=-in staat zich te verzetten of weerstand te bieden. Vi'berftattb&.
iv.=weerstandsvermogen. U-Liber=
fttutbaraft, iv. = kracht van verzet.
ftatttl&o = weerloos, zonder tegenstand.
tutberfteitiett, unr. (h.) = weerstaan, zich
verzetten tegen; tegenstaan; bet Zerfucbung
iv. = de verleiding weerstaan; biefe Speife
iviberft* mir = staat me tegen.
Ui'berftolg, nt. = tegenstoot.
terugstralen,
tvis berftraKen, fcbiv. (tj.)
terugkaatsen.
totberftrei bett, firo. (b.): einem = weerstreven,
weerstaan; b y0 Miberftrebt twine/it Oefiibt
dat strijdt met mijn gevoel; etiv. ivibetftrebt
mit = staat me tegen. %Viberftrellett, =weerstreven, tegenstand, verzet ; tegenzin,
weerzin.
U-Vberftreit, nt. =strijd, tegenstrijd. tviber=
ftrettett, ft. (tj.) : einem Zinge = in strijd zijn
met, stuitend zijn voor.
Vi'beritront, nt. = tegenstroom.
—e = Venushaar (een
Wiltertort, rn.
plant).
iirtin
=
onaangenaam,
lastig, hindertaiiberip
lijk ; naar, akelig, vies, walgelijk ; [tegenstrijdig,
tegenovergesteld, weerstrevend, vijandig];
= staat me tegen.
bc0 ift mit
Wiirtinfelt, Iv. —, —en = wederwaardigheid,
moeilijkheid; viesheid, walgelijkheid.
Utbertuille, In. =tegenzin, afkeer, afschuw,
hekel. failwriulttig = onwillig, tegen zijn wil.
i'berioittb, tn. = tegenwind.
fcblv.(.)=wijden, opdragen; (einem
ein ludj) opdragen; fist feinent Zerufe iv. =
zich aan zijn beroep wijden. %Vint-ter, in.
— = opdrager. tVinttutta, iv. —,
—en; Vib itttuittOfrOrift, iv. = opdracht.
tegengesteld, tegenovergesteld,
vijandig ; naar, akelig, weerzinwekkend ;
Scbicrfat =
ger einb = tegenwind;
ongunstig lot, hard lot. tvi'brictenfal0 = in
't tegenovergestelde geval, antlers, zoo niet.
—, —en = onaangenaamMbirinfeit,
held; walgelijkheid.
lute = hoe, wat! zooals; als, toen; [als 't
ware]; iv. 103n ift fie ! od. iv. fcbi3n fie ift ! = hoe
mooi is ze! wat is ze mooi ! ivie betieht? = wat
blief? iv. t)ocb Tpieten Wit? = hoe hoog of wat
baf3..= hoe komt 't,
spelen we? iv.fottnnt
dat ..; fo.. iv.; zoo .. als; bebanbett midj iv.
einen aremben = hij behandelt mij als ..; iv.
gefagt = zooals ik gezegd heb; ivie matt fagt=
zooals of naar men zegt; iv. bit mit, fo
bit = leer om leer; bem Om Wale
od. iv. bent cud) lei = hoe dat ook zij; lu. er
bad fiebt, tuft er.. = als hij dat ziet..; Iv.
= toen ik
idj bie ,Vieber inacte, ha ivar
— kalander, korenworm.
aiei ttet, m.
tuieliettt, fcbiv. (b.) = wriemelen, krioelen;
stoppen, mazen.
pluksel].
—n
[Vie'cly, at.

Siebererietjung.

Wie'be, iv. —, —n = (wilgen)twijg, teen.
taielte4o4f, m. —(eA —e = hop, hoppe.
tvie'ber = weder, weer, weerom, nog eens
terug; bin unb iv. = nu en dan, af en toe.
Voor de samenstellingen met tvieber, die bier
niet opgenomen zijn, vergelijke men de
grondwoorden.

= herdruk, nieuwe
lf
ieru'bkeratibru,
til
afd
Wie'berab brittlett, 1c0111. (tj.); =feuertt, fltro.
(b.); :gebett, ft. (tj.) = weer afdrukken; w.
afvuren; W. afgeven.
tuieberaffagett, Tobin. (ti.) = afzeggen, afbestellen. toieberatffriireittett, ft. (ti.) = weer
af- of overschrijven. toteberatftretett, it. (.)=
weer afstaan.
tuieberattlattnett, toieberattlaffett tc., zie
inieber anfangett, ivieber aufaffen
= wederaanstelling.
tiMeberatt'ftellitttg,
thieberattrbattett, htieberaufblitimt tc., zie
ivieber aufhauen, inieber aufbti*n.
tVieberaurbliiijett, 1. = wederopbloeien,
herleving, wedergeboorte, renaissance.
Meberauffii0rung, iv= = wederopvoering,
herhaalde opvoering, reprise.
Uietterattfletten, f. = herleving, renaissance.
UiebercturttaOnte, iv. = wederopneming,
hervatting.
alieberatif i ricbtuttg, in. = wederoprichting.
Wieberaufloac4ett, f. = ontwaken.
= ('t) wederuitbreken,
%.tlieberatO'bruck
hernieuwing.
tole'berbatten, fcbiv. (b.) = herbouwen.
tvie'berberommett, ft. (tj.) = weer-, weerom-,
terug-, herkrijgen.
Taielterbeicttung, iv. = herleving, weer-in't leven roepen. Vie'berbelebuttOberfitc4,
rn. = poging om te doen herleven, poging
om de levensgeesten weer op te wekken.
tule'berbringett, nor. (b.) = weer-, terugbrengen.
Taieberbrutf, nt. = herdruk, nieuwe druk.
Wieberein'bringen, toiebereitt i filitren, zie
iviebet einbringen, ivieber einfillyrett,
Taieberein'fiikrung, iv. = wederinvoering.
Viebercin'thfung, iv. = inlossing.
= herneming, hertWebereitt'nOttte,
overing. toiebereitt itteOtttett, ft. (b.) = hernemen, heroveren.
= herstel, nieuwe
Talebereitt'ricOtttng,
inrichting.
= herschepen.
tolebereini fitiffett, fcblv=
Viettereitti fitiiffung, iv. = herscheping.
htiebereittletiett, fitru. (b.) = herstellen (in
zijn vroegeren toestand, in 't bezit van iets, in
een ambt). iViebereinjetlutto, iv. = herstel.
Vieberein i tritt, tn. = 't weder (of opnieuw)
in (dienst) treden, hervatting; herhaling.
fules berertialten, ft. (b.) = herkrijgen.
9.Vieibererinnerunn, iv. = herinnering.
toiebereriettnen unr. (tj.) = herkennen.
%We'bereriettnuttg, Ia. = herkenning.
(ti.) = herkrijgen.
tuie'bererlattnett,
= herkrijging.
UteberCrialtanno,
heroveren.
Wieltererobertt, TC4it). (b.)
Uie'bererofterttng, iv. = herovering.
ittiebereraffnen, fcbiv. (b.) = heropenen.
heropening.
Taieltereriiffituttg, Iv.
UiebererfrOeinuttg, iv. = wederverschijning.
tuiebererfetlett,fcbiv. (b.) = vergoeden,
teruggeven. Wiebererfetmun, iv. = vexgoeding, teruggave.
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tilting.

tvie'bereritattett, zie iniebererfeten. %Weber: hile i berbereitiirlett, fcbin. (b.) = hereenigen,
eritattung, zie Siebererfetung.
weder vereenigen.Viebertiereiniguitn, ---ontwaken.
hereeniging.
ititeiberertualten fcbtv. (b.)
herkiezen,
Itite'bererivii4ten, fcbtn. (b.)
Wie'berberneitelt, ft. (b.) = vergelden, wederittiebererhiifdyn, fcbtn. (1.) = terugpakken, vergelden, terugbetalen, betaald zetten.
weer pakken.
/..-We'Derbernettunn,
= wedervergelding.
itite'bererArgett, fcbtv. (1.) = weer veriellen, Wie'berberfauf, nt.= weerverkoop. luic'ber=
oververtellen.
berfaufeit, fcWv. (b.) = weerverkoopen.
tuie'berer3ettnett, Edam. (ft) = we(d)er op- 9a4ie i berbertiiufer, nt. = weerverkooper.
wekken, opnieuw voortbrengen.
tute'berbermietett, fAin.
= weerverhuren,
tute'berfiltbeit, ft. (b.) = weervinden, terug- onderverhuren. iiMe'Derbermieter,
=
vinden, hervinden.
weerverhuurder, onderverhuurder.
= wedergave, teruggave.
ttlie'berqabe,
herkiezing.
tvie'bergebett, ft. (b.) = we(d)ergeven, itiabltiar = herkiesbaar.
teruggeven, vergoeden.
reit, tn. = herkiesbaarheid. toiebertvii0fen,
taiebergeburt, tn. = wedergeboorte.
fcbtv. (b.)
herkiezen.
Itile'bergelpittiteit, ft. (,.) = terugwinnen, tuiejetit, zie iviebefit.
thieberOer'ftellintr = herstelbaar. Taieige, tn. —, —n = wieg; bakermat, geber'ftellett, fcbin. (b.) = herstellen, genezen, boortegrond; bon ber FS. an = van de wieg
betermaken;restaureeren.Wieberber'ftelfer, af, van jongs af; bad ift ibm awl) nicbt an ber
nt.
— = hersteller. Viebertyr i ftellinig, 2;3. gefungen tvorben = wie had dat gedacht!
tn. = herstelling, herstel; restauratie.
Wie'ficfrau,
wiegster.
itite'bertiolen, fcbin. (b.) = we(d)er halen, Wienemeffer, f. = slagershakmes.
terughalen. tvieberboleit, fcbtn. (1.) = her- I. Mellen, fcbin. (b.) =-- wiegen, wiegelen,
halen; au inieberbotten Oaten = Wieberbo', schommelen ; ben A°Pf = 't hoofd schudden.
tentfici)
herhaalde malen, herhaaldelijk, fief)
= zich wiegen, wiegelen; GeMegt =
telkens weer. Webe0olutin,
-, —en = ervaren, doorkneed, geslepen.
herhaling. imWieberljolungfall= als 't zich II. tuie i gett, ft. (1).) (icb tuiege ; inog ; tag ;
mocht herhalen, als 't weer mocht gebeuren of iniege! getuogen)
wegen ; biefe Oriirtbe iv.
voorkomen, in geval van herhaling. Wieber, fcbmer
deze redenen zijn gewichtig.
herhalingsteeken.
fjolunnO3eirbeit, f.
Vieineitaitgebittbe, 1.
geboortegeschenk.
Itiie'berfauett, fcbin. (b.) = herkauwen; her- Wie'neitiltialtb, 1. ; ,bonett, m.;
f.;
halen, zaniken, telkens op ('t zelfde) terug- Alette,
= wiegeilband (of: -koord, -touw);
komen. Tatei berfauer, tn.
— = her- -kap; -poot (of: -voet, -onderstel); -sprei.
kauwend dier, herkauwer; zeurder.
W icinenfeft,
geboortefeest.
Wie'berfauf, nt. = terugkoop, herkoop. geib, znefeljeitt, 1. bakerfooi.,tWiegentorti,
thie'beriattfeit, fcbtn. (b.) = terugkoopen,
= kleine wieg, kindermand.
herkoopen. Taie'bertituNreMt, 1. = recht Wie i nenljtieb, f.; =tttrO, 1. =
van terugkoop, van wederinkoop.
-kleed.
= terugkeer, terugkomst. TOie'nepferb,
Vie'berfeig, iv.
hobbelpaard. 9,XicineftuOt,
ivie'Derfebren, fcbtn. (f.) = terugkeeren, nt.
schommelstoel.
terugkomen, weeromkomen; zich herhalen.
Wie'Rer, nt.
— = weger.
fute'berfoittmen, ft. (f.) = weeromkomen, toieljerit, fcbtn. (1.) = hinniken; schaterlachen,
terugkomen. alieberfuttft,
— = terug- schateren; iniebernbet Oetdcbter = schaterend
komst, terugkeer.
gelach.
—
Vie'bertta4ute,
terugneming, her- fief, iv. —, —en = kleine baai, bocht.
neming. Wie 'Derne4riteit, ft. (b.)
terug-,
iv. —,
= pluksel.
weeromnemen.
We'mett,
—
stang, stok (om 't
thies berrufett, ft. (b.) = weerom roepen, nog- rookvleesch aan to hangen); (kippen)rek.
eens roepen, terugroepen.
f. = Weenen. 1V-teller, m. —t,
=
tuiesberftmen, fcbin. (b.) = overzeggen, over- Weener.
= Weensch.
brengen.
Wie'pe, in. —, —n = bosje stroo; rozebottel.
itile'berfauttitein, iA Yu. (b.) = weer verzame- ,tWie;zvbcibeit, 1. = Wiesbaden.
len, herzamelen.
[Wie0,11autit, = weesboom (op hooiwagens)].
tute'berfc4affen, fcbtv. (b.) = terugbezorgen, s-Wiefe,
—n = weide, gras- ofhooiland.
terugbrengen.
f.
— = wezel.
itile'berfiteiten, ft. (1.); hile'Derfitim4feii,,t5NejeitlIbnu, at.; Mime, 1w; =flariy, in. =
fcbtn. (b.)
terug-, weeromschelden.
weideilbouw, -bloern; -vlakte (of: grasvlakte).
Wie'berfrOtan,
= terugslag, slag weerom. aliefenfelb, f. = weideveld. Wiefettgruttb,
tutelierfeOtagen, ft. (0.) = weeromslaan, m. = groen dal, dal met veel grasland; weide
terugslaan.
in 't dal. ttliefen4opfelt,
= wilde hop.
rt. fi
(IF)
tuie'berfe4en, f
weerzien, terugzien; Wiefeullftee, in. ; :faith, 1. = weidellklaver;
= tot weerziens.
auf
-land.
itiie'berfuMett, ittv.
weeromzoeken, Taiejenpfab, m. = pad door de weide.
zoeken .
terug
wiejetttnr,
= weidedal. Vieifetitticiffer,
= wederdoop.
Viebertaufe,
f. = water uit de weiden.
taufen, fcbin. (b.) = wederdoopen.
hilefoi?
hoezoo ? hoe dat?
wederdooper, anabaptist.
taufer,
ripteleit, fcfpu. (1.) = wiedend
tutes bertiitten, fobtit (b.) = weerklinken, terug= hoesfeel'! wietilafte,
klinken, terugkaatsen.
(ber, tie, bat) = (de, het) hoeveelste.
Ititei bertutt, nor. (b.)
weerdoen.
hoewel, ofsehoon, alhoewel.
tuiettmtili
tvie'berunt = opnieuw, nogeens, anderzijds,
—t,
= wigwam: Indianenhut.
van een anderen kant, op mijn (zijn enz,) beurt. Vi nfitto, in. — (e)t, —er = wiking, viking
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(zeeheld onder de Noormannen.) t/t31linger=
frtfriff, f. = wikingerschip.
= wilajet (Turksch
ti%itaiet', 1.
goevernementsdistrict).
ivilb = wild: verscheurend, ongetemd, onbeschaafd, woest, razend, dol, schuw, woedend,
dartel; Wilber l9ein = wilde wingerd; her
tune ;lager = de wilde Jager (een spookachtig
helsch wezen); tuitbe ($jbe = vrij huwelijk,
natuurlijke echt; iv. inacbfen = wild groeien,
in 't wild groeien. 241/), 1. —(e).6 = wild;
wildbraad; note S. = rood wild (herten,
zwart wild (wilde
regen); fcbitictr-60., e.
= klein wild (hazen,
zwijnen); fie-416
= grof
konijnen, patrijzen enz.); bob6
wild (wolven, beren).
nt. = veld voor wild. tWittlitiab,
f. = natuurlijke (warme) bron. tiNtb'batut,
= wildbaan, jachtveld. aVitbliann, tn. =
jachtrecht.'beaten, m. = gebraden wild.
VItlYbret, = wild, wildbraad. tulttv=
bretartig = wildachtig: naar wild ruikend
of smakend.
in.
Taitblbretitiitibter, m.,
-dief (of: strooper).
f
Vilbbiebereii,tu.; Vitb'bietifta0t,nt. = s.roo
perij. Ult'tler, = wilde (nl. natuurmensch;
iem. die tot geen partij behoort in 't parlement; iem. die examen doet aan een school,
waarvan hij geen leerling is). VitbereV,
= strooperij. Wit'Derer, nt. — =
strooper. [itiltbern, fcbin. (4.) = op jacht
gaan; stroopen; (f.) = verwilderen]. tikitty,
fatty = wildzang, wildefang, m.
bras, dartel onbezonnen jongmensch; [gevangen maar nog niet getemd wild Bier].
fleifth, f. = wild. tuifVfeentb wildvreemd.
Vitblgarten, in. od. ,gebege, f. = wildpark,
wildbaan.
!2 itb'Ilgerurrj, m.; :gefcbmact, In.; ::graf,
wild jj geur ; -smaak ; -graaf.
= verborgen kuil (em 't wild
Tatib'grutle,
to vangen), val, klem. Ultb i beit,
—=
wildheid, onbeschaafdheid, woestheid, dartelut. = jachtopheid, schuwheid.
zichter. ttlittviatti, T. = zeekalf. sit4tOrfeber,
f. = herteleder. m. —(e),6 —e =
wildeling, wilde stam (van yruchtboomen);
woesteling. Witb inteifter, in. = jachtmeester,
— = wildernis,
-opzichter. e3iltritW,
woestenij. Vittvotift, 1. = wild ooft.
Parr, m. = wildpark, -baan. %-# 11D'Pret, zie
f. = jagerrecht (van
Viitibret.
wildrijk.
de honden en valken). tulib'reld5
Witb iruf, m. = geroep, geschreeuw van
= schade
't wild : lokroep. tiMtvfdjaben,
door 't wild veroorzaakt.
=
m.=strooper.
wolfspels.
friflue-in, m. = wild zwijn, ever. TiJittv:-.
fittueineopf, in. = wildzwijnskop.
= spoor van 't wild. Vitbjtattb,
fpur,
m. = staat van 't, wild, hoeveelheid wild.
tultb'3en, itttu. (b.) = koken, razen, wild
worden.
Vitt-Jelin, in. = Willem. ,1111)einti i tte, in. =
Willemijntje.
zwakheid, flanwe wil.
—
Vittetet',
wil, voornemen, plan,
"TV-,its tefttl,
laatste of
zit]; wilsbeschikking; IeVer V.
uiterste wil, testament; snit meinent s2t;itteit =
mijns,
met mijn wil of zin; Witter Uittert
zijns enz.) ondauks; beim beiten `Bitten met
Uortieb
den besten wil; Writ hem !Inten

Siub.

'terbium = den wil voor de daad nemen;
einem ben od. feinert Allen tun = ierns. zin
doen; einem 6it Uitien fein = iem. ter wille
zijn; um Clotted Witten = om Godswil; out
bei rieben,?, iniften = ter wille van de vrede;
um ,iirtinet?., Witten = in 's hemels naam of
om 's hemels wil. ittitlettW = willoos, willeloos, zwak van wit, besluiteloos. Uttlett:
= willoosheid, willeloosheid,
tofigfeit, in.
zwakheid van wil.
fein = van plan
zijn, willens zijn.
Vit'toWliinberung, W.; :: iitlfgritun, to.;
:beftintntung, in. = wilsliverandering;-uiting;
-bepaling.
= vrijheid van wit.
UltlettOrei0eit,
= wilskracht.
Vitlettaraft,
wil, zin, believen, goed-minutia, iv.
vinden, goeddunken.
opzettelijk, met opzet, expres.
luit'tentlidj
tuittlattrett, febtu. (b.) einem in etiti. = iem.
in lets ter wille zijn ; einem
= iem. lets
toestaan, inwilligen; diner
= een
verzoek toestaan, inwilligen.
=
wilvaardig, gewillig,
goedgunstig.
[tuittlattrten, zie inifffabren].
= wil—, —en = inwilliging.
vaardig]. = willig, gewillig, gedwee,
bereidwlllig; gaarne; auk Witt/gent i)ev6en =
van ganscher harte; fice 6it etin. in. finhen
laffert = bereid(willig) zijn tot lets. tuitligen,
fcbru. (ft.) in etin. = lets inwilligen, in lets
toes,temmen.
=
gewilligheid.
Vittlonttn, nt.
= welkomst, welkom,
ontvangst, welkomstgroet, verwelkoming,
= bokaal,
onthaal. Vill i fontmtieciter,
berkemeier, welkom(stbeker). tuilifotttlitett =
= wees welkom! of
welkom ; feien Cie
welkom hier! of welkom thuis! tWittfont'uten,
= welkomst, welkom, ontvangst, ontf.
haal, welkomstgroet, verwelkoming.
f.; :trunr, nt. = welkomstillied; -dronk.
iv. — = willekeur, goeddunken,
believen. T1 ill'fiir4errfitaft, in. = willekeurige regeering, despotisme, absolutisme.
= willekeurig, eigenmachtig,
tyranniek. Vitti fiirtic4felt, iv. = willekeur,
despotisme; willekeurige handeling.
(im Zolbutunb flit) Sil4ret.
Vit'pert, T.
Wim'ritein, frbin. (b) = wemelen, krielen,
krioelen; Vinteifett
= micron krioelen;
her 0oheit inimmett bon 9.Inteifen = de grond
wemelt, krioelt van mieren;
inintmelt non
Wineifen = 't wemelt van mieren.
= knoest, oest, kwast.
ttaint'uter,
— wijn(druil)lezer.
11. Wintitner, tn.
III. taintlitee,
—, —n = wijnoogst.
iVitit'Inerer, — =jammeraar, janker,
griener, pruiler. lulin sittern, febrn. (b.) =
zuchten, klagen, jammeren, kermen.
,Wint'Pet, nt. wimpel. tutrit'petn,
fcbin. (ft.) = wapperen; den wimpel laten
waaien, in top hebben. Uittetietftattge, in.
od. jtotf, tn. = wimpelstok. s.Wintiver,
—n = wimper, ooghaar; en 6iufte
= hij vertrok geen spier (van zijn
mit her
gezicht); hilt ben Uintpern 3tufeit =
Vern, fcbin. (b.) = knipoogen.
wind ;
—e
qebt (sin
ti;ittb, lit.
ftorfer V. het waait hevig; suit bent Vinbe =
-v('),",r den wind, met den wind mee; bei U.
unb Qetter = in regen en wind, in alle wind
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en weer; eine Sarnung in ben S. fcbtagen =
in den wind slaan; bad ift in ben S. gerebet =
dat is praten in 't honderd of vergeefs gepraat ; e. macben = drukte maken, opsnij(d)en,
snoeven; er bat e. befommen, gefriegt = hij
heeft er de lucht van gekregen; ber e. bat
ficb gebrebt = de wind is gedraaid, ook: de
stemming of de toestand is veranderd; er
blingt ben 91antet nce:b bem iinbe = hij hangt
den mantel (de huik) naar den wind; er bat
ficb ben Q. tun bie Rae afeben taffen = hij is
overal in de wereld geweest; einem V. nor=
macben = iem. wat wijs maken, een rad voor
de oogen draaien.
= ik gevoel me
tvinb unb Web: inir ift
ellendig, 't hangt me de keel nit.
in 'bail, en. = windbal, luchtbel. Who':
boatel, windbuil, windzak, windmaker,
blaaskaak, snoever; (een gebakje) sneeuwbal.
inbbetttefeig , iv. —, —en = windmakerij,
grootspraak, snoeverij. lithilybetttcht, fcbto.
(b.) = windmaken, windbreken, snoeven.
=
Utubi llbtunte, iv.; :britr4, m.;
windilbloem (anemoon); -breuk (of: afgewaaid hout); -roer (of: windbuks).
Win'be, —, —n = windas, kelderwind,
kaapstander, winde, garenwinder, haspel;
ook: winde (als plantnaam).
Tainb i et, f. = windei.
luier, luur.
—n
tWinibet, tn.
banb, 1. = band om de luier, om 't pak.
tuitti bein, fcbtn. (b.) = in 't pak, in de luier
doen, inpakken.
tuin'betiveict fobtagen = bont en blauw slaan,
beursch slaan.
ivanb;
I. tuin'ben, ft. (b.) (icb
geinunben) = winden, wringen; (kransen) vlechten, maken; (garen) winden;
in bie ,f5iibe) winden, hijschen; firb to. = zich
wringen , zich kronkelen; ber Seg tuinbet fidj
burcb bad 77"at = kronkelt, loopt kronkelend
door 't dal.
= waaien; speuren,
fcbin.
II.
snuffelen.
Mn'bOeite, iv. = snelheid van den wind.
= waaier.
Wittb`fiirfier,
92ainb'llfalitte, :fang, = windllvaan
(of: -wijzer); -yang (of: ventilator of: luchtgang in een mijn).
luintvfrei fein = aan lij liggen. Tainbituff,
lichtmis, losbol.
en. =
in.
=
looze of winde haver. Tilitibljarfe,
windharp, Aeolusharp. WinVijaneij, m. =
wind, adem van den wind, koelte.
Ow, in. = wervelwind.
hut 1. = Windhoek (in Duitsch Z.W. Afrika).
nt. = windllhoos;
-hond.
fultfbia = winderig, opgeblazen; luchthartig.
—e = windvlinder.
m.
— = winderigheid, luchthartigheid.
bigteit,
Vitiblinftrutnent, f.; :ftappe, :NM, in.;
=fettle, tn. = windilinstrument; -klep; -koliek;
-lade (in een orgel).
= vensterluik, tochtvenster,
Vinb i taben,
buitenblind. Vintvfort, = lucht-, trekgat;
tochtgat (in een schoorsteen bij y .); windgat
(in een orgel). 21%.intYntaMer, nt. = windmaker, windbreker, pocher. Vinbanctitereii,
iv. —, —en = windmakerij enz.
Ttkintvilmafrijine,
:itteffer, nt.; :ntonat,
= windllmachine (of: luchtm.;
machine); -meter; -maand ( l'ent(se), -molen.
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Uinblitiiiter, tn. = molenaar.
zriiiire, iv.;
Tignblofen, tn.; :poriett,
= windlioven; -pokken; -pijp; -roos
:rofe,
(of: kompasroos).
= windvlaag, rukwind,
92ainb'braut,
=
windbui, stormwind. Wittb i frijar4t,
luchtgang (in een mijn).
= windll:fAnuer,
TaittblifMaben,
schade; -vlaag.
tninVfMen = windschuw, bang voor den wind.
tuintqckief = erg scheef, krom, scheefgegroeid. Taintvic4irm, m.. = windschut, windscherm. tuinb'fitttelt = windsnel, snel als de
wind.
Tainblfeite, tn.; zflnef, f. = windlizijde (of:
-hoek); -hond.
toinbiftiff = windstil, bladstil.
W. ; = fttql, m.; =itriC m. =
windlistilte, -vlaag; -streek.
= wind- of luchtstrooTainbltriintUng,
ming. Tatith ' fiturnt, = storm, windvlaag.
Tainb ifnc4t, in. = trommel- of windzucht.
TOini buttg, tn. —, —en = winding, kronkeling,
kromming; wringing; draad (van een schroef).
VittlYtioget, m. = zee- of watersnip; vlieger. taittbluar0 = naar den windkant.
= tocht, trek.
Ttlinb'3ug,
Witt'gert, m. —(e)6, —e = wijngaard.
Mn'golf, in. —(e)6, —e = „Wijnhalle", studentenbond. Vingotfit i, in. —en, —en = lid
van den Wingolf.
nt. —e = wenk, teeken, waarschuwing; e. mit bent Scbeunentor, mit bent
2aternenlifabt od. mit bent 8aunpfabt = een
niet to misvatten wenk.
Tainlet, —b, — = hoek; redjter, fpityr,
ftumpfer e. = rechte, scherpe, stompe hoek;
(Noordd.) = winkel.
Taini fetabbotat, tn. onbevoegd advokaat,
beunhaas. Wittleibtatt, f. = onbeduidend
klein blad. Mitifetbiirfe, tn. = kleine bears.
Mnleittiogen, nt. = boog van een hoek.
Wittlefetie, tn. = geheim onwettig huwelijk.
tvittleffOrmin hoekvormig. Tainlefgaffe,
tn. = achterstraat, slop. Wittlethafen,
zethaak (van den drukker); mal, winkelhaak. Tainletbeirat, zie Sinfetebe.
tuittlefig = hoekig, krom. alittifelitammer,
= kram. Wittleffonfutent, nt. = onbevoegd consulent, onbevoegd advizeur, beunhaas. 29in'reintaffer, m. = zaakwaarnemer,
onbevoegd makelaar, beunhaas. Taittleinta%
1. = winkelhaak.
=
Wittleflntefier, m.; :nteffatta,
meter; -meting.
iv-inlet-vet* = rechthoekig. Taittieffitethe,
= ge= graadboog. Wittletfc0enie,
= met
heime kroeg, knip. WittifelfeOute
=
omgewettigde school. 133in'ici3iige,
wegen, uitvluchten, voorwendsels, draaierijen;
macben = uitvluchten zoeken, met draaierijen omgaan, een slag om den arm houden.
luintitig, zie ininfetig.
tuittlett, fcbin. (b.) = wenken; einem in. (mit
ben 9tugen, mit bet ,attb) = iem. wenken,
een teeken geven; einem Oeifati (=
ininfen) = iem. teekenen van toejuiching geven; einem mit bem Scbeunentor, 2aternenpfabt
od. 8aunpfabt in., zie dint; bad Otiicf Mutt
itjtn = 't geluk lacht hem toe; eitten beifeite,
= iem. door een
sti ficb, in ben (larten
teeken terzijde, bij zich, in den tuin roepen.
huilende aap,
%-tlinjelaffe, m.
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— = huller, janker,
Vinjefer, tn.
klager. inin'feitt, fcbtv. (b.) = janken, huilen,
klagen. 9fWitifefftintte,
= klagende stem,
jankstem.
— = winter; fin
= in
m.
den winter, 's (des) winters; tinter od.
tvinter
's (des) winters.
ftlittlerllabettb, m.; :flit3ug, m.; :attfetttOaft,
m. = wintelavond, -pak; -verblijf.
%itt'terlIbebarf,
, :flitter, 1., :gartett,
= winterlibenoodigdheden (of:
:gerfte,
-voorraad); -voer; -twin; -gerst.
Vin'terlIgetreibe, f.; :gruff, 1.; :4afett, m.;
:Oafer, m. = winterlikoren; -groen (groenblijvende planten); -haven (of: -laag); -haver.
4Itlittiter114au#, f.; :Mite, iv.; :tot* nt.
winterlihuis (ook: broeikas, serre); -kou(de);
-keel (of: boerekool).
alin'terlifortt, 1.; :lager, 1. = winterilkoren;
-kwartier.
= winterlijk, winterachtig, wintersch, winter ...
Vin'terlItuftbarfeit, nt on a t, m. = winterilvermaak (of: vermakelijkheid); -maand.
tuin'tern, fcbtv. (b.): e,F, tuintert = 't wintert,
't is winter; (gedurende den winter) verzorgen;
tvinternber aroft = wintervorst, vriezend
weer; in tvinternber Beit = in den wintertijd;
bad minternbe Oefifb = 't overwinterende
veld; de besneeuwde velden.
=
1.; :Pala% in.; :Vet&
winterilfruit; -paleis ; -pels.
in'terlIcluartat, f.; :guartier, f.; :rod, m. =
winterlikwartaal, -kwartier; -jas.
m.; :feite, hi.;
Tain'terVfaat,
ziiber3ieljer, nt. = wintergraan (al 't to veld
staande); -slaap ; -zijde (d. noordzijde); -jas.
Ttlins tertutg, tv. —, —en = overwintering;
verzorging (gedurende den winter).
Win'terilbergniigett, f.; :burrat, in.; :tveivit,
= winter II vermaak ; -voorraad ; -tame.
= in
vin'tergett, tv. = wintertijd; 31tr.
den wintertijd. Win'ter3eun, 1. = winterstof,
-goed, -kleeren.
— = wijngaardenier, wijnVitts3er,
bouwer, wijn(druiven)lezer. 1. =
wijnbouwerslied. 9f!in'3ernteffer, 1. = snoeimes (van den wijngaardenier).
heel klein, gering, nietig, onbeduidend; ein tvin3ige Widttncben = een nietig
kereltje. — = nietigheid,
onbeduidendheid, kleinheid, geringheid.
m. — = top, kruin (inz. van
boomen). tuip'fatt, fcblv. (b.) = toppen,
knotten, inkorten; met den top omhoog steken, zich verheffen.
tutop! = wip! ViWebeit, f.
— = grap,
streek, voor-den-gek-houderij; uitvlucht; mir
her = mij houd je niet
titacbrt bu feine
—n = wip,
voor 't lapje. 9X4-1.01.)e,
[wipgalg]; auf be yfteben = op 't kantje
staan, den val nabij zijn. Ittip'Pen, fcbtv. (b.) =
wippen; zieook: fipt)en.
=
wipgalg. fulW = wip!
far = wij.
,Wirliet, — = draaiing, werveling,
dwarreling; (van hartstochten, genoegens)
maalstroom, roes; draaikolk; wenteling,
kring; roffel (van de trommel); gekwinkeleer
(van den leeuwerik); wervel (aan 't geraamte
en aan 't raam); schroef (aan snaarinstrumenten); kruin (van 't hoofd); bom
PR,
tur Bebe = van top tot teen. Virlielbeitt,
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1. wervelbeen. luir ibeffijrittig = warrelend,
dwarrelend, als een wervelwind; wervelvormig. luiribefig = draaiend;
duizelingwekkend, duizelig, draaierig.
belbtorlien, m. = wervelbeen. Wir'betio# =
wervelloos. Wirliettt, fcblv. (b.) = draaien,
dwarrelen, warrelen, wervelen; roffelen, een
roffel slaan; kwinkeleeren, tierelieren; ber
RoW thirbeft mir = mijn hoofd duizelt, draait.
Tiliri betlIfiiule, iv.; :tier, f.; m. =
wervel kolom ; -dier ; -wind (of: dwarrelwind).
fcbtv. (b.) = werken: uitwerking
hebben, invloed hebben of uitoefenen; werkzaam zijn; (tlutO, Orof3e = iets goods,
groots tot stand brengen; (Zapete, Striimi)fe)
woven; bie t3ifte,bad Ffflittef, bad Oeifi:iiet bat
getuirft = heeft gewerkt; fcbabticb, berubigettb
tv. = nadeelig, kalmeerend werken; auf,
gegen einen tv. = op, voor, tegen iem. werken;
Uunber h). = wonderen doen; at?, 2ebrer,
= als onderwijzer, als geestelijke
Oeiftticber
werkzaam zijn; idj tverbe babitt ba'i = ik
zal 't er op aanleggen, dat..; [bewerken;
samenkneden].
— = worker, bewerker,
%Wr'rer, tn.
—, —en =
fabrikant, wever. Virferei',
woven, weverij, fabrikage. = werkelij k , wezenlijk , waarlijk ; inderdaad ; [op
't oogenblik]. VirtlicOteit, tv. — = werkelijkheid. Virritteifter, m. = weversbaas.
Wirt'fam = krachtig, krachtig werkend;
werkzaam. Wirtifantreit, — = krachtdadigheid, kracht, working; in U. treten =
(van beambten) in dienst treden ; (van wetten)
in working treden. a4rlung, —, —en =
working: uitwerking, gevolg, invloed, indruk.
Z3irifuttgaraft, iv. = krachtdadigheid, innerlijke kracht; working, invloed.
futtgareW, nt. = werkkring, invloedsfeer.
tuirifung#W = zonder uitwerking, zonder
gevolg. TairlititOligiateft, = krachteloosheid, gemis aan uitwerking.
toirr, [Wirre] = verward, rommelig. elir'rett,
V. = troebelen, onlusten, beroeringen.
Ivir'rett, fcbtv. (b.) = warren; auftinanber
= verward.
= ontwarren.
—, —fe (od. :fat, 1.
irr' 11 toff, m.; :nib,
—e) = warilhoofd, -boel (of: verwarring.
= war-, vlokzijde.
Tairr'feibe,
f. = klein of kort stroo. Wirsrung,
--, —en = verwarring, warboel; troebelen,
onlusten. Wirrivarr, = warboel, verwarring, wanordelijke boel, chaos, warklomp.
[luirfel), zie untvirid)].
sa;
Wirifilig,
vooiekool.
in. —(e)t, —e = gastheer, waard, kastelein, herbergier, hotelhouder; huisvader,
huisman; huisheer of huisbaas; er macbt bie
ateobttung awe ben V. hij rekent buiten
den waard; ben U. macben = gastheer zijn;
Heber bem bem W.hotbefer = beter bij
den bakker als bij den apotheker. thirtitiar,
zie tvirtficb.
= ring om eon spool;
nt.
haspel.
air'tin, iv. ---, —neat = huisvrouw, (goede,
slechte) huishoudster; huiseigenares of huisvrouw, gastvrouw; waardin, herbergierster;
bie macben = gastvrouw zijn. tuirtlicl) =
gastvrij, vriendelijk; huishoudelijk.
ficOreft,
gastvrijheid. Tairtifitaft,
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--, —en — huishouding, huishouden;
beheer; (Noordd.) landbouwbedrijf, boerenbedrijf; (Zuidd.) herberg, logement; hie e.
beforgen = 't huishouden doen; hie U. Vex=
fteben = verstand hebben van huishouden;
ba g ift mir eine fdiiirte = dat is een mooie
boel, een mooie geschiedenis, een mooie coin= maak niet
mel; macbt ntix nicbt fo Viet
zoo'n spektakel. ruirt i fftaften, fcblv. (b.) -,.-'t bestuur hebben, behuishouden (ook
zich (of zijn zaken)
heeren ; ficb 5u grunbe
=
in den grond werken. t/Mrtlif)after,
huishouder, huisbestuurder, econoom.
fri)afterin, iv. —, —nen huishoudster.
tuirt'fri)aftlid) = huishoudelijk; 't huishouden betreffende, huishoud...; 't landbouwbedrijf betreffende, landbouw ...; zuinig.
ittafttictifeit, huishoudelijkhetd, zuinigheid. tWirt'frOafOanit, f. = beheer van de domeinen, van een goed. liMrtfictiaf0auffelyr,
opzichter bij de domeinen, op een good.
Wirffrliaft ,gnainter, nt. = intendant; geemployeerde bij 't beheer van de domeinen,
van een goed. 1.:iirt'fitetfObetricti, in. =landbouwbedrijf. ,I.3/4-Art i fr4afOinut, f. = huishoudboek. Virtifc4afOgebiinbc, f. = gebouw
voor 't landbouwbedrijf, bedrijfsgebouw.
fcliciWgetb, f. = huishoudgeld. Virticijaf0=
'atm f. = dienstjaar, bedrijfsjaar.
fitattaeltlitniffe, 3f. = kennis van 't landlandbouwbedrijf. Virrfttaitaunit,
huishoudkunde,landbouwkunde. Virt r f (WO:
staathuishoudkundige politiek.
WirtifdiafOreget, iv. = huishoudelijke regel.
WirO'fran, iv. = herbergierster, waardin;
vrouw, meesteres. Vi1'0'1010, f. herberg,
kroeg; hie ein Uirt g bau g ftebt, ftebt Fein Oacf,
[mu g = waar de brouwer ligt, kan de bakker
met liggen. VirtOunge, nt. = herbergbediende, kelner. VirWleute, V. = huiseigenaren; herbergiers. Virti4Inagb, =
buiretjuffrouw, meid in een herberg.
itube, iv. = gelagkamer. 1,:tiroitafet,
table d'hôte, open tafel.
od.
herbergwijn.
tiq rWiticin, in.
Vifrft, nt. —e stofdoek, vaatdoek,
wrijflap; (ale teeken) stroowisch, bosje stroo;
vod, lorrig geschrift. tui'icf) en, icinv. (b.) =
(aid) ben Scbiveif3 Von her Stint, ben Staub
hen 9,Hunb)
bum Zijcbe) vegen; wisschen;
afvegen; (een teekening) doezelen.
— g , -- = (kanon)wisscher; doezelaar;
veger, wrijflap; standje, uitbrander.
WOO, f., zie Uifcbivafcb. li;ifrirtaPpen,
m. = wripap, stofdoek.
lifclyttu, in. --= Visjnoe (Ind. Godheid).
= onzin, praatjes, warVifilblintfrth iii.
taal.
--e = bizon, Noorcl-Am.
Wijent, in. butrel.
f. - (e) gbismut.
V.Wittitt, nt.
luO'ntuten = van bismut.
toWntuten, fcbru. (b.) = met bismut soldeeren.
ispel (maat van
=
nt. 13,19 HI.).
draaiorgel].
, —it
[Vi r iPetbutte,
tui-fpetn, Will) ern, fctilti. (b.) = fluisteren;
(van den wind ook.) stlizelen.
weet gterigheid.
IVAjOegieroe),
weetgierig.
begierig
luirfen, our. (b.) (id) ivei(i r bit luciffr t, er iveif3;
tviffe! geitnif3t) weten; bo g iveif-3
inufite;

dat ken ik van buiten, uit
icb au g ivenbig
't hoofd of dat weet ik al Lang; er iveif3 fid)
feinen Nat od. er iveif3 Weber ein nod) aug
hij weet geen road; feine iterit iv. um biefe
weten van de zaak; ivober iv.
Oefcbicbte
Cie ba g ? = hoe weet u dat? einen etfv. iv.
fern. lets
toffee od. einem etfv. -6u iv. tun
laten weten; fie tveif3 fide Viet (nicbt ivenig)
zij laat zich heel wat voorstaan
mit ...
op
man fans ntir fuer tueif3 iva g bieten
al biedt men mij nog zoo veel; at g ob mit aver
hieif3 wa g baron getegen mare = alsof er mij
ik weet niet wat aan gelegen was; fobiet ict)
= zooveel ik weet; nicbt baf3 icb iviif3te
od. haf3 id} nidit ivilf3te niet dat ik weet;
ea gibt nicbt g 91..eue g , baf3 icb tviif to -= er is
zoover ik weet, geen nieuws; id) batte nod)
iveif3 (fott Wa g atte g fcbreiben ivotten = ik had
nog god weet wat al willen schrijven; Wag
id) nicbt iveif3,macbt mit (mid)) nicbt belf3 =
wat men niet weet, deert niet. zie ook: 23e,
fcbeib, Zanf.
Virfen, f. ---- g = weten, kennis; mit meinem,
otjue mein U. = met, buiten mijn weten of
voorkennis; ntit unb Uitteit = willens en
wetens; meine g eiffen,g = zoover ik weet;
iviber beffere g= tegen beter weten in.
--, —en = wetenschap, geVirfenfitaft,
leerdheid, kennis; ein Vann Von grof3er
van groote kunde, geleerdheid; eine U. pfte,
gen, treiben = een wetenschap beoefenen;
= daarvan heb ik
[id) babe baton feitte
geen kennis]. VifjenfrOafter, nt. — =--geleerde. tuirienfitafttiri) = wetenschappelijk. Virfenfei)aftfic4feit, iv. — = wetenschappelijkheid.
:trig, in. =
11 twang, in.; ,-burft,
weetgierigheid, dorst naar kennis.
ivirf enluert, itiirfenftiirbig = wetenswaardig. tuifjentfirti welbewust; willens en
wetens.
eM-frinnit, zie Uigniut.

tvifit(e) ! = haar! (links!) hei!
—, —en, zie
,Wi r tib,
Taitntann, zie Uitiverd
iviftern, fcbiv. (b.) = (een of ander) weer
zijn; onweeren; als onweer opkomen; 6 Wit=
tert burcb ba g Zacb = de regen (of de sneeuw)
komt door 't dak ; (van jachthonden) snuffelen ;
de lucht (van lets) krijgen, speuren, ruiken,
merken, (iets) in den neus krijgen. Vit'te=
rung, iv. --en = weder, weer, weersgesteldheid; U.. Von etiv. baben = de lucht van
iets hebben.
=
Ttlit'terungt4 Il anvitten, f.; :beo ff a t r,
weerilteeken; -kundige.
VifterunOtieoDartitung, iv. = weerkundige
waarneming.
;
it'terun0II Dericiit, in. ; ,fatenber,
weedbericht;
Junbe (od. -Actyre), ie.
-kalender; -kunde.

= weersgeWititerunOtwrijiittnific,
steldheid, weerstoestanden.
Vitt'ntann, zie
frau, Vitib, Uittnanit.

Ulmer = weduw-

VitInnt, —(e) g , —e
gift, weduwschat, hjftocht.

'.1ilietue,
Vie ,CtOnigin

- it = weduwe, weduwvrouw;
= de Koitingin-weduwe.

luengennit, f.; 400, f. = weduwenpensioen.
yo u w i aar . Viviventaffe,
iv. = weduwenfonds (ook. -beurs, -kas).

Wit'lvcnfrimib in.

Iveduwschat, -gift, lijf-
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tocht. iVirivettfilb m. = verblijf (slot, kasteel) voor de weduwe bestemd. alintlettz
*tut), nt. = weduwstaat. Vitiver,
= weduwnaar, weduwman.
Utif, tn. —(e)a, —e = vernuft, scherpzinnigheid, snedigheid, geestigheid, aardigheid, gcap,
ui; [verstand, geest]; tike ntad)en, reif3en =
uien, moppen tappen; fobiecbte Site marten =
flauwe aardigheden debiteeren; ba;a ift ber
= dat is alles. 113110tatt, 1. =
gang
grappenhumoristisch blad. Uityiion),
maker, uientapper, flauwe snaak.
tu. —, —en = jacht naar geestigheid; flauwe
scherts, flauwe grappen, spitsvondigheid.
tuiti vtn, fcbtv. (b.) = jacht maken op geestigheid, flauwe grappen maken, geestig wil= met lets spotten.
len ziju; ober etiv.
ttlffitttrett, nt. = vonk van vernuft. =
geestig, vernuftig, aardig. Wit 13-igett, fcbtv.
(b.) =verstandig, wijs of voorzichtig maken;
er lit getvitigt tvorben = hij is verstandig
geworden. Vit'3iguttg, tu. — = les, voorbeeld.
—;
e3114'ter, nt.
VitOing, m. —e = grappenmaker,
flauwe uientapper. tut1rfPrii0ettb = van geest
tintelend.
mo = waar; ant Tay, Ivo = op den dag, dat;
tvo nicbt gleicb, fo boil) bulb = zoo (al) niet
dadelijk, dan toch spoedig; bu bleibft, foe
= je blijft, of anders...; [zoo, indien,
als; ber Mann, ba,?, 9)teffer, tuo = de man,
[die; 't mes, dat.]
tualeif = waarbij.
—n = week; eine S. urn bie
/1.1olte, tn.
anbere = om de (andere) week; er bat bie
$3. hij heeft de week; bie (6) Socben =
de kraam(weken); in bie Sucben funtruen =
bevallen; in ben Socbert feitt = in de kraam
zijn. Uo'd5ettarbeit, tv. = door-de-weeksch
werk, werk van een week, van weken.
cbettbefttd),In.=kraambezoek. ,WoiMenbett,
= kraambed. Tao'Mettbtatt, =weekblad.
Vo'Mettelnitaiptte, tu. = wekelijksche ont-vangst. Tao f cbettfieüer, 1. = kraamkoorts.
UtyMenaelb, 1. = weekgeld. tvotenfang =
wekenlang.
zrerfitutttg,
WoltettIlloOtt, In.; =math,
= weekilloon; -markt; -rekeru.; :friirift,
fling; -schrift (of -blad).
Vo'rbettftttbe, iv. = kraamkamer. ,tWolten.:
tag, tn. = week-, werkdag. tuoltenta0 =
door de week. 1/A511.011MM = wekelijks(ch);
atveitnat tu. = tweemaal per (of in de) week.
bij de week, wekelijks.
Itio'ciyutueife
= weekblad.
Utrri)engitung,
vac', nt. = wekelijksch programma (of
repertoire van op te voeren stukken).
— = iem. die de week
Takirtter,
heeft. QViiit'tterizt, Iv. —, —nen = kraamvrouw.
— = spinrokken].
m.
[Toc
= Wodan, Odien (hoogste god
tiepo'betit,
van de oude Germanen).
tuoburcir = waardoor. Wofent' = indien,
= waarvoor.
zoo al, mits.
—n = golf, baar.
Uo'ne, tv.
tuoge f gett=waartegen; waartegenover, terwijl.
WO'nen, fcbtv. (b.) = (zee, koren) golven,
golvend op en neer bewegen; (boezem, strijd)
op en neer gaan, (schip) slingeren.
bewogen.
Unifier' = vanwaar, waarvandaan; iv. tveit
bu? = hoe weet je? tuobertintf = waar onwaargeveer, waar in den omtrek.

otittiviidnitad.

heen, waar; er futinnt = waar hij komt.
tuobittge'gett = terwijl, waartegenover.
WO-hetet! = waarachter.
luobt (tDobler, am tuobiften)= wel; inir ift nicjt
to. od. icb bin nicbt tv. = ik voel me niet wel;
mir tuirb babel iv. = ik krijg daarbij een gevoel van welbehagen; baa tut mir = dat
doet me goed; icb freue mid) Cie iv. au rebut =
ik ben blij U wel of gezond te zien : er tut
iv. baron = daar doet hij goed of wel aan;
hij is mid genegen, goeder Witt mir iv.
gezind; icb tuiinfcbe au fcblafen = wel te
rusten; icb tviinicbe iv. gefOeift au Oben od. tv.
befomm' = wel bekome 't u; to. ober libel =
goedschiks of kwaadschiks; iv. bon, her.. =
wel hem, die...; nun fanrt ber 0143 be=
gingers = welaan, nu...; Wit* bu tv. alit=
then = wil je wel eens ophouden; ea gingen
brei ;lager tu. auf bie Oirfcb = drie jagers
gingen al op de jacht: tu. Wire icb, abet..
wel (is waar) hoor ik, maar...; bu bift
franf? = ben je misschien ziek; er bat Cie lu.
nicbt Verftanbett = hij heeftu zeker Diet verstaan.
=-Uotit, f. —(e) = wel, welzijn; auf Z5'br
op uw welzijn, gezondheid.
luotWacOtbar = edelachtbaar. ituAtatti =
welaan, welnu. tuoiWattftanbig = weivoeglijk, welgepast, behoorlijk, fatsoenlijk.
= welvoeglijkheid enz.
auftiinbigfeit,
tuotitauf = welaan, komaan; er ift tn. =
hij is wel, welvarend, goed in orde.
wel (of goed) overdacht, wel
Debarift
= bedachtzaam;
overlegd.
= welzijn,
met overleg. a;041.'befintlen,
welstand, gezondheid. luoiWbefttat welbevoegd, ten voile bevoegd. wobt'begatit =
rijk begaafd. tuoi*begiitert = welgesteld.
tthitirtietiagett, 1. welbehagen, welbehaaglijkheid. itiotit'Inflattett = goed en wel, in goeden welstand. itiotitibefeitit= zwaarlijvig, korpulent. %4301Wbeleillit4eit, tv. = zwaarlijvigheld, korpulentie. woOl'Oeftaltt = goed en
behoorlijk aangesteld, goed bezoldigd. Iva*:
beftelit = welvoorzien. Ta001`bietter, m. =
vriendelijke egoist. hwbrebeigeborett== weledelgeboren. elOt'ebriviirbett, =
Uwweleerwaarde, weleerwaarde Heer. hj041':
ebritifirbig = weleerwaard. TiWbfiergebeit,
= welvaart, voorspoed, geluk. Vobilatirt,
= welvaart, voorspoed. ithAtifatlx0a1.0::
comite voor 't openbaar welzijn,
ttrb m.
comitd du salut public. /WlitifabrtWtege,
= bevordering van de algemeene welvaart.
WoOlifeit goedkoop. Taobljeitbeit, tv. =
goedkoopte, goedkoopheid. Itio4Ugeartet =
rechtschapen, welopgevoed, welgemanierd.
tuoigigebitbet = welgevormd, welgemaakt.
troolit'geboren = weledel. aoOrgefallett,
f. = welgevallen, welbehagen, genoegen,
pleizier; fein S. an ettv. baben= welgevallen
in iets hebben, behagen in iets scheppen.
welgevallig, aangenaam,
itiviWgefittlig
welbehaaglijk. Uo1jlinefii0t, f.= gevoel van
welbehagen, behaaglijk gevoel.
itiohnigetneint; =gentut, :gettiiOrt = welllgemeend; -gemoed; -gevoed.
tuobli gettrigt = zeer toegenegen, goedgezind,
toegedaan. tuubrgeorbitet goed geregeld,
welgeordend. tootfligeratett = goedgelukt,
welgemaakt ; goedgeaard, welgemanierd.
TilotWgerttr4, nt. welriekende geur, aangename geur; reukwerk. Vot-jtigefMlitatt,
nt. = goede smaak, aangename smaak.
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tnobllgefinnt; :gefittet; :geftalt(et) = we'll- Taoihio'be, m. —n, —n = woiwode: hertog,
gezind; -gemanierd; -gevormd (of: -gebouwd, vorst, stadhouder. Woltuoblelmft, —,
-gemaakt).
—en = woiwodeschap.
lootili getroffen= goedgetroffen, welgelijkend. Mot, zie Waif.
fMn. (0.) welven, boogsgewijs
lo011igeogen; welllopgevoed,
-gesteld.
bouwen; bouwen; fic0 iv. = zich welven.
-=-welgesteldheid. Way:
,IVillbung, to. --, —en = welving; ronding;
Uobllythettljeit,
fig = behaaglijk, lekker, aangenaam, wel- gewelf.
dadig, op zijn gemak. aloI)I i ttang, = Taolf, m. Si3Ife = wolf (ook soinntige
welluidendheid, aangename klank. tvotW:
viaatzuehtige insecten heeten wolf); blikgat;
flingenb = welluidend, goedklinkend. Wot)
ivenn man nom Uotfe ftiricOt, fo ift er nict)t
= welluidendheid. Wagifebeit,
Weft od. tnie man ben e. nennt, foment er
taut,
f. = goed leven, leven van genot; geniegerennt = ale men van den duivel spreekt,
tingen.
= loffelijk, (edel)acht- rammelen zijn beenen; fidj einen
geben,
baar, erentfest.
reiten = zich doorloopen, doorrijden; zie ook:
Scbaft.)63,tuolglineinettb;
ScbafUteib.
Wiiltin,
—,
:rebenb; :rierljenb =
meenend (of: -willend); -bespraakt; -riekend. —nen = wolvin.
= wolfachtig.
MoblifrOntecfenb = welsmakend, smakelijk. I. Wolfram, m. = Wolfram.
tungsteen, scheelium,
aloOl'ilfein f.; Jtanb, m. = wellIzijn; -stand. II. Wolfram, f.
Tao')flat, In. = weldaad; einem Sobttaten zwaarsteen.
ereieigen, erineifeit = iem. weldaden bewijzen. TaolN'art,
= wolvenaard, -geslacht.
:eifen, 1. (od.
Uotirtiiter, tn.; :tiiterin, YD. = weldoener;
boIllte,
weldoenster,
weldadig, liefda- :facie,
= wolfslivel; -boon (of: lupine);
dig; heilzaam.
te. = welda- -ijzer (of -klem).
digheid, liefdadigheid.
wolvenjacht.
r.t.loIN'fang, in.
= groote wolfstanden.
= fiinge,
=bereitt,
olili tiitigfeitClanftalt,
od.
liefdadigheidsllinstelling; -vereeniging.
otO'llflebifb f.; :gOeuf, f.; =grube,
tuobrtuenb = weldoend, weldadig, aangewolfsligebit, -gehuil;
: took 1.);
-kuil; -haar.
naam. tuolirtun, unr. (t).) = weldoen, weldaden bewijzen; zie ook: tvoV.
TOolNi tietle, tn. = wolvenjacht.
= honger als een wolf.
WoiRiitierlegt; 41erbient = weilloverlegd,
-verdiend (ook: zeer verdienstelijk).
iv.; lager, in. = wolvenlljacht;
goed gedrag, goede -jager.
Waolit'bertialten, f.
houding.
DIf^'firf^je iv. = wolfskers, belladonna.
aVoIN'tager, f. = wolfsleger. Wolf4;4'lur,
too4llberftanbett; ,tierlual)rt = welilbegrepen; -bewaard.
= los. WolNintilcii, iv. = wolfsmelk
= zeer wijs, zeer verstandig. (eig. en plantnaam). f. woltuotilluet&ict) = wijselijk.
vennet.
tooWi toollett, unr. (p.) = welgezind of toege- 901W110cf3,
; 41140, iv . ;
=fitiurtt,
= wolfsllvel (of: -pels); -1101;
negen zijn. f. = welwillend:3a4n,
heid.
-waanzin; -tand.
= Wolga.
tooffi'lliooltenb, :3temenb =
tol'ga,
-voeglijk (of: gepas t, betamelijk, behoorlijk). Taollitrnien, f. = Vulhynie (in West-Rusland).
wolkje. %Mire, tn.
—
too/pillar = bewoonbaar. Voljtebarieit, tn.
f.
— = bewoonbaarheid. loohinen, fcWn. (0.) =
—n = wolk; [vroeger een soort pruik]
wonen; logeeren; inwonen, fig. huizen, zetelen.
ex ift lute auk ben lotfen gefaffen hij valt
Taobn'gebilube, 1. = woonhuis, woning. uit de wolken, is uit de wolken gevallen, staat
tuoimitiaft = woonachtig, wonende, verblijf versteld; eine IS. bed Rummers = een wolk van
houdende.
f. = woonhuis. verdriet; eine U. be y WrgitAit?,== een nevel,
(0.) = als in
= geriefelijk, gemakkelijk, ge- waas van argwaan.
MOW
= zich bezellig, comfortabel; fiM in
in. niebertaffen= een wolk samentrekken;
zich metterwoon te A vestigen.
of omwolken, betrekken. tuortenartig
felt, iv. — = geriefelijkheid, enz., comfort.
wolkachtig, als een wolk, als wolken.
tettbrur4, m. = wolkbreuk. toolifenbrudi=
akolot'ort, 4i1, in., :ftatte, In.= woonplaats,
verblijf, verblijfplaats: feinen Uobnfit auf=
artig = op een wolkbreuk gelijkend.
=wolkenhemel, woikstreek,
fcVagen zijn woonplaats vestigen; feinen fettlyimmel,
VtAit4 anbern = van woonplaats veranderen. bewolkte hemel.
Vuollento =
Wotptifitube, tn. = woonkamer, -vertrek, huis- wolkeloos, onbewolkt. Vollett3ttn, in. =
kamer.Wolynung, tn.—,—en=woning,logies, richting van de wolken, drift wolken,
verblijf, domicilie. aVOtritlIllOanyiRer, tit* = wolkig, gewolkt (d. i. met wolkvornt. = woninggids. tuoirnuttOloO, = waning- mige vlekken). Marin bewolkt, betrokken.
loos, zonder woning. WolynuttOntangel, ilIoll'arbeit, in. = wolbewerking, wolarbeid.
Voll'artleiter, in. = wolwerker.
od. :not, tu. = woningnood, gebrek aan
wolachtig. Wolli bereiter, nt.
behoorlijke woningen. WoOnungCberiinbe:
—
wol= wol; er fitt in
in.
rung, iv. od. ;luerbfet, en. = verhuizing, bereider.
verandering, verwisseling van woning. ber Untie = hij zit er warmpjes in; in ber
gefarbt = eig. in de wol geverfd; fig. (in
:t3oirttun03ttf4jttfi, m. = vergoeding voor
gunstigen zin van iemands hoedanigheden enz.)
vrije woning. Wolin'Ilututer, woonverecht, degelijk, betrouwbaar; inan*r getjt
trek, -kamer.
unb fommt fetbrt gefcitoreit 'nub
bouwland om 't woon- nub
—n
Ubbr'be,
huis.
auk = wie een put graaft voor een ander,
nt.
—e = (Russ.) wollen valt er zelf in; zie ook: Oefdirei.
wollen, van wol.
deken, paardedeken.
I. moti len
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II. inaten, um. (b.) (icb bu ividft, er
Witt; ivofite; Waite; ivotte! geivottt) = willen,
zullen; bc0 Wirt id) bit fleraten baben = dat
zou ik je ook raden; idj Witt gefagt
baben = ik heb niets gezegd; ivarte, idj Witt
bid) = wacht, ik zal je; er Wid mir an?,
£eben = hij staat mij naar 't leven; ivottte
Gott, 6 Ware borbei = God gaf (deftiger:
gave G.) dat 't voorbij was; bad Witt mir
nidjt gefaden, einteudjten = dat bevalt me
niet, is me niet duidelijk; ba& Witt mir nicbt
ein = dat wil er bij mij niet in (dat kan ik
niet gelooven, aannemen); bent fei, late Om
Wolfe = 't zij, hoe 't wil; Wo Witt ba y binau ? =
waar moet dat heen of op uitloopen? bra
Witt nit fagen, bebeutert, beiten = dat heeft
niets te beteekenen; e Witt mit fcbeinen,
micb bebilnfen = het schijnt me toe, mij
dunkt; einem IDOL itbet = iem. goed,
kwaalijk gezind zijn; man Witt itjn gefeben
baben = men zegt, beweert hem gezien te
hebben.
WoVienfabrii, W. = wolfabriek. tot'teu:
= wollen garen. torlettmanufar:
tire, W. = wolfabriek. tot i tentuare, =
wollen goederen. Vortentueber, in. = wolwever. 9Wilett'3ettg, f. = wollen stof.
;
; =baar,
:banbei, m. = wolgabriek; -verver; -haar
(of: kroeshaar, van de negers); -handel.
= wolmagazijn, magazijn
Wolti banblung,
voor wollen goederen. 2oirtiutin, f. = wolhoen. itiortiott,
= wollig.
Taull'Ilfantnt, in.; :Gimlet*, f.; zinintiner,m. =
wollIkam (of: -kaarde); -kammen (of: -kaarden); -kammer (of: -kaarder).
Taoll'Ilfamtnerei, zfratfe, :ntarft, =
wollikammerij, -krasser (of: -kaarde); -markt.
tuarreich = wolrijk, rijk aan wol, wollig.
WoU'fatt, m. =- . wolbaal, wollen zak; rijkaard. Voll'frbur, W. = 't scheren (van de
schapen).
m. = wolspinner.
— = wellust, weelde, genot,
Wynn.%
zinnenlust, ontucht, losbandigheid. tool':
liiftig = wellustig.
in. —(e*
—e = wellusteling.
f. = wolvee.
tnoutiti = waarmede, waarmee. itionacir =
waarnaar; waarna, waarop; iv. fragt er? =
waar vraagt hij naar?
—n = wellust, genot, zalige
VOittite, W.
vreugde, verrukking. f. =
heerlijk, verrukkelijk, zalig gevoel; gevoel
van welbebagen. Von inetebett, T. = genotvol, heerlijk, verrukkelijk leven. Umninefeer,
tuon'tteloi$ = vreugdeloos, zonder genot.
Won'nentonat, alon'nemonb, m. = Meimaand, Mei. Won'ttetruniett = dronken van
genot, in verrukking, zwijmeldronken. Won':
tvon'niglieb = verrukkenebolf,
lijk, genotvol.
Woran' = waaraan; jest iveit icb, W. icb bin=
nu weet ik, waar ik aan toe ben of waaraan
ik me te houden heb. inoraur = waarop.
ItiOretWS' = waaruit. tuoreins = waarin
(richting); tv, intittt er ficb? = waarmee bemoeit hij zich? waarin mengt hij zich?
fcbiv. (1).) = (koren) met de schop
omwerpen (om 't te reinigen), omscheppen.
Vorrier, m. = omschepper. %Vorrfrijaufei,
iv. = groote korenschop.
Worth' = waarin (rust).
porter (als opzichzelfstaande
Vint, f.

Wordage.

spraakklank of schriftteeken), torte (als gezegde) = woord; ein gut6 e. ffir einen
eintegen = een goed wooed voor iem. doen;
einem bct reben iems. partij opnemen of in ierns. voordeel spreken; fent e.
geben, batten, brecben = zijn woord geven,
houden, breken; ein S. gab bad cohere =
van 't eene woord kwam 't andere; emit Bann
= een man een man, een woord een
ein
woord; bad fott ein fein = dat is afgesproken, dat beloof ik; ein Mann bon
een man van zijn woord; einen beim V.13.
itebmen=iem. aan zijn woord houden; er Witt
e nicbt S. tjaben = hij wil 't niet toegeven
of hij ontkent het; (totted S. = Gods wooed;
id) bitte um, babe, nebme, ergreife bad =
ik vraag, heb, neem 't w.; fict) pint forte
metben ='t wooed vragen; icb gebe od. erteite,
= ik geef, ontneem u
entaiebe Z5'bnen bct.?,
't w.; er tam nicbt 1u forte hij kwam niet
aan 't w.; er fen mit feinem Kittiegen nicbt gteicb
6u Vorte = hij kwam niet dadelijk met zijn ver= val
zoek voor den dag; fade mir nicbtin
me niet in de redo; er filbrt homer ba& grote
= hij heeft altijd 't hooge w.; mit einem
Sorte= in een w.; einem Bute forte geben =
iem. bidden, smeeken, vleien; er berfcbtucft
bie Siirter = hij slikt zijn woorden in; bide
Sorte macbett = lange redeneeringen houden;
aur recbten Beit = dat is een
ba& ift ein
woord(je) op zijn pas; ein gut6 finbet
eine Bute Statt = een goed woord vindt een
goede plaats.
= woordilaorti II ableitutta, to.; :accent,
afteiding; -accent (of: -toon).
tuart'arnt = woordenarm, arm (in woorden).
Taarti armut, W. = armoede (van een taal).
woordvorming. 0fort':
Taort'bitbuttg,
= woordbreuk. intirt'OriitiOn =
brnefj,
iverben = zijn wooed broken,
ontrouw;
zijn wooed ontrouw worden. eaort'briirbin.,
— = woordbreuk, ontrouw. wort':
test,
Men, f. — = woordje; Fein e. fagen =
geen enkel wooed zeggen; icb mut ein
mit Om reben = ik moot eens een woordje
met hem spreken. tuort'beutlir4 = in zichzelf
duidelijk. Taarlerbuck f. = woordenboek.
Vort'erfliirung, = woordverklaring.
1iir'terber3eicOtti = woordenlijst. wort':
famine, iv. = woordfamilie. aVortleMter,
m. = iem. die over woorden (een woord) twist.
ZRIrtleMteret, W. = twist over woorden.
=
Taorti llfulge, /v.; :fiigung,
:fiibrer,
woord II schikking; -voe ging ; -voerder.
Wrt'fiilie, W. = woordenrijkdom, woordenvloed, breedsprakigheid. /ilartigefetbt, f. =
twist over woorden (een woord). 9Lortige:
flinget, :gepriinge, f. = woordenpraal.
ttlort'getren = woordgetrouw, woordelijk.
tuortliabettber Oilrgermeifter = voorzittende
of eerste burgemeester. WiJortlieth, in. =held in den mond. ehirtlantpf, m. = redetwist, dispuut. fuortlarg = stil, zwijgachtig,
weinig spraakzaam. Vort i flauber, en. =
woordenzifter , vitter (op woorden). Vint:
flauberer, = woordenzifterij, vitterij.
Vort'frant, en. = (weinig of niets beteekenende) woorden, omhaal (van woorden),
ijdel gesnap; teeter = holle woorden, zinledig gepraat. tWrtfiinftetei', iv. = woordgekunstel, gemaaktheid (in stijl en woorden= woordelijke inhoud,
keus). alortlaut,
tekst. elortletire, in. = leer van 't wooed,

e. =

lukirttitt.
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woordelijk, [bie
lexicologie. to6rtlfir0
= de schildering in
totirtti*
woorden, mondeling; ntebr tatie at?,
nieer door de daad dan do )r 't woord;
einbebungen = uitdrukkelijk inbegrepen].
gebabbel, gewauwei.
Vortntatterei',
VortIttangcf, nt. = woordenarmoede, gebrek aan woorden. Vortintiiitteic4eit, f.:
ether Sarbe ein fc0iine?,
umbithgett = een
zaak mooi willen praten.
Vort'llriitfet, 1.; =regifter, f. woordlraadsel;
-register (of: klapper).
tuort'reir4 = woordenrijk; breedsprakig.
4ittuaU, tn. = woordenllschat; -vloed.
Vortfotputtift, in. = gezwo l lenheid, bombast.
I4 Ort'II fPiet, T.; =ftellitito, tu.=-woordlispeling,
-voeging (of: -schikking).
= woordentwist, redetwist;
Vortiftreit,
twist over woorden.
Vort'llberberber, m., ,berbretier, m.;
= -woord verknoeter ; -verbretutug,
draaier; -verdraaiing.
= woordelijke beteekenis.
Vortiberftattb,
Vort'ilbertuaubtfeliaft, M.; :berweriyfetuug,
woordliverwantschap,
f.
m.;
-verwisseling; -register (woordenlijst).
Vort'borrat, tn. = woordenvoorraad, woorwoordendenschat. Vortluerbjef, m.
=
wisseling, twist, discussie, Vornvith
grappige, geestige woordspeling
waarover, waarboven. Worun':
IVOrii'ber
ter = waaronder. tuofettlit' = alwaar.
uwfo? zie toiefo? tuobott' = waarvan.
bo y' = waarvoor.
VoUluo'be, zie Soiroobe.
WOW' = waartoe, waarvoor, waarbij, waarom.
waartusschen.
tuopuiirlien
= wrak.
Vrad, f. —(e)t, —e u.
turiclett, fctlro. (ti.) = (zeem.) wrikken.
turiu'aen, ft. (b.) (id) toringe; Wrong; turange,
toringe! getorungen) = wringen; persen.
Urittg i utafrOlue = wringtnachine.
V. Z. n. u. = tuenben Cie gefetiigft um:
zie ommezijde.
= woeker (ook fig.);
Vu'iter, to.
trethen = woeker drijven. Vudierei', tu. — =
woeker. nt. woekeraar.
Vu'diernefeil, = woekerwet. thu'rüertjaft,
tuu'tterifd) = woekerachtig, woeker. . .
Vui lteritt, tn. —, —nen = woekeraarster.
tvu'djern, fcbto. (b. ') = woekeren, winst maken ; voortwoekeren (van onkruid, haat, tweedracht); [winst geven, voordeel aanbrengen];
= met zijn talent woemit feittem $funbe
keren.
Vtuterlitiftany, 10.; =010, in. = woeker11plant; -rente.
groei, wasdorn; groeikracht;
VarbL m.
gestalte, bouw, lid (van een riet).
drukkend gewicht, zwaarte,
Wiutt, tn. —
last. imuirten, (p.) = drukken, zwaar
wegen ; tillen (een zware last op den schouder
bij v.). luittlytin = zwaar; ein imuttiger Scbtag =
een hevige slag.
tuiltriett, fcbto. (b.) = woelen (ook fig.), wroeten; beroeren.iitj'ter, tit. — = woeker,
wroeter; beroerder, agitator. al%iityierei', to.
—, —en = gewoel, gewroet; woeling, beroering. tuiiirterifit = oproerig, demagogisch.
—n bijt.
VuthYne, to.
to. —, Siitfte =
eiiffte;
Vutft, nt.
gezwel; kussen; krans (herald).

actyitherung

e.

Untubcrube

Vutft'4aar, = haarrol; rolletje am 't haar
op to vullen. tuuttftfa = opgezwollen, opgezet, opgeblazen.
numb = gewond, gekwetst; rauw; einen iv.
febtagen = iem. kwetsen met slaan, murw
slaan, wonde plekken slaan; fid) to. reiten,
Hellenzich doorrijden, doorliggen; fict bie
atite
faufen
zijn voeten doorloopen;
zijn handen
fit) bie
to. arbeiten
stuk
rken eine tounbe Stale = fig. een
wondeplek; eig. een rauwe plek. Taunb'ark.
= heelkunde, chirurgie. Vuub#,tteituttit,
arpteifeljute, school voor de chirurgie,
chirurgische school. UnnlYarat, nt. =
wondarts, heelkundige, heelmeester, chirurg.
= wondbalsem.
Vintb'bfiffant,
allItt ' DC, to. —n = wond, wonde (ook
fig.), kwetsuur; eine cite 92a. aufreif3ert = een
oude wonde openscheuren. openrijten. tuutti,.
benfret = ongekwetst. Vun'OCIttnai, f.
littee ken , wondteeken.
b3un'ber, f. = wonder; [verwondering];
e. tun = wonderers doen; ein e. bon fcbi3n=
teit =-reen wonder van schoonheid;
ber
Zabferfeit tun = wonderen van dapperheid;
een zeldzaam, wonbobin bratte
derlijk geval; be tot* bu bein (bfaue?,) e.
feten = je zult verwonderd, verbaasd opzien;
= dat verwondert me;
bobimmt midj
hij denkt, dat hij
er benft
We?, er loon
wonder wat kan; man Tr:Atte benfen, toe
eb Ware = men zou denken, dat het wonder
't verwat was; [0., giebt einem nit
wondert tem. niet; funberb bather = om
't vreemde van 't geval, bij hooge uitzondering].
luun'berbar = wonderbaar (verschijning,
gestalte), wonderdadig of wonderbaar(lijk)
(van genezing e. d.); onbegrijpelijk, verwonderlijk (gave, aanleg); fcbikt = verwonderlijk mooi. luun'bertiarertuelje = onbegrij pelijkerwijze zonderlin g genoeg. Vun':
Urban, tn. = zeldzaam of wondermooi of
-groat gebouw; wondergebouw.
=
Wuni berlIbaunt, m.; -bitb, f.; :biume,
wonder!! boom ; -beeld ; -bloem.
berbing,
1.
wonder,
wonderlijk
ding.
tautti
utt'berilbottor, m. ; :erftteittuug, m.;
,nefiticHte, to. = wondeddokter, -verschijning; -geschiedenis.
Vutt'bernefrOkitif, 1. = wonderlijk of zonderling schepsel. Vunibernfaube, = wondergeloof, geloof aan wonderen. tuuni bernrofi =
wondergroot. tuutt rberbiibfdj= wonderaardig,
bijzonder aardig of lief.
=
Vun'berIlborn, 1.; :Hub, 1.; :fur,
wonderlhoren; -kind; -kuur.
Unitt'bertirb = wonderlijk, vreemd, zonderling;
ein tounberticber Oefette, fteu5 = een
rare klant; e?, ift ibut to. ergangen= 't is hem
zonderling gegaan. Vuttibertir4feit, — =
wonderlijkheid enz. iuntt'bertiebtir4 = wonderlieflijk, verrukkelijk. Vun'bertnantt, nt. =
wonderman, verwonderlijk man; wonderdoener.
Vuttsb ertn iircO en, = wondersprookje.
tuutt'bern, fctlo. (b.) = verwonderen; [zich
verwonderen]; e?, tounbert mid), bef3
verwondert mij of ik ben verwonderd,
dat ...; e?, fott mitt to. of) er fommen tvirb =
ik ben benieuwd, of ...; fidj tu. ant = zich
verwonderen, zich verbazen over; verwonderd
of verbaasd zijn ; [ion tounbert be?, Ritter =-- bij
is verwonderd over den ridder]. tuun'berttb =
verwonderd, verbaasd, zich verwonderend.

e.

e. =
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------ wonder iialttniberlAlataft, in.; :oldie,
paleis; -bron (of: -wel).
luttniberrelit = wonderrijk, verbazend rijk;
rijk aan wonderen, wonder...
-,fattie, =fatA, f. =
wonderilring (of: tooverring); -zalf; -zout (of:
glanberzout).
tututi berfam = (dichterlijk) wonderbaar, geheimzinnig. tuttni berfAiin wondermooi,
prachtig, heerlijk, verrukkelijk. Ituttt'berfet:
ten = wonderzeldzaam. alttn'berpieaei,
= wonderspiegel, tooverspiegel.
berfue4t, iv. = zucht naar wonderen, woniv. = wonderdaad,
dermanie.
mirakel. tittit'Dertiiter, wonderdoener,
wonderman. TOunsbertier, = wonderdier.
Winfbertwit = wondervol, wonderbaar, verwonderlijk.
=
■/Qutti berlituett, Yu.; rued, f.; :3cif4en,
wonderil wereld; -werk; -teeken.
unb i fietier, j. wondkoorts. 11%.unbljett,
Iv. = rauwheid (van een plek aan 't lichaam),
ontvelling.
1.; zinittet, 1.; ,i11, j. = wond11Viiitb'
kruid; -middel; -olie.
Vunb'llPftaiter,
:Punier, f.; ,fatbe,
•=itiaffer, f. = woncillpleister, -poeder; -zalf;
-water. .
zie etante.
Viiiticbe = wensch, verlanVutifit, nt.
begen, erfiliten = een wensch
gen; einen
itaib V. = naar
koesteren, vervullen; e!"
wensch.
m.; :rate, lu. = tooverlf hoed;
-stokje (of: -roede, -staf).
(1.) = wenschen, verlangen;
tuiinjefiett,
einent etio. Mild iem. met iets geluk
wenschen. iviini f(tettftert = wenschenswaard, wenschelijk. Tauttfrtrfornt,
=- weiischende wijze, wenschelijkheidswijze,
verlanglijst.
optatief. Uttnfrinetta, nt.
/r.uPto. = wip! UttlArbief), nt. =
wip,. oogwenk; slok jenever, slokje, wippertje.
Viir'be, iv. —, —n = waardigheid, rang,
dat is onwaarambt; bad ift unter atter
dig; icf butte unter miner V. = ik reken
't beneden mijn waardigheid, beneden mij;
in %int unb iirben fein = een (hooge) waarnaar verdigheid bekleeden; [nab
dienste]. tuiir'beto = onwaardig, zonder
waardigheid. Uiiri bentriiner, = waardigheidsbekleeder, dignitaris. tviir'bebott =
waardig, vol waardigheid, deftig.
waardig; deftig, statig; etrte, Zing?, nicbt iv.
Teti/ = lets niet waard zijn; jid) einer
inacben = zich een enderscheiding
3eicbitung
waardig makers. fdiiv. (b.) = (ein
Vert elite rat) naar waarde schatten, op
prijs stellen, waardeeren; (eirten reine 31.icre)
waardig keuren; verwaardigen met; [bit Wilt=
bigteit mtr su erirbeinen = gib verwaardigdet
U aan mij te verschijnen; (wat den prijs betreft) waardeeren, schatten].
.
Ufirbiattna, iv. -- =--tn.
waardigheid
waardeering, appreciatie.
;Turf, —(e):e.,, Viirfe = wore (in alle bet.);
gooi; ben erften V. baben = 't eerst werpen,
gooien (in 't spel); einem in ben V. foninten =
in iems. bereik komen; er fet atte auf einen
hij zet alles op 66n kaart; ibin ift bet
groje V. getungen = hij heeft 't groote geluk
(gehad); opzet (van een kunstwerk); val;
plooi (van een mantel, draperie).
VAN GELDEREN

Duitsch Woordenboek. I.

Wurntbutett.

Uurfanaet, iv. = hengelsnoer. Wurrbetne=
guna, = werpbeweging, voortstuwende
beweging. alurrbtei, = dieplood.
nt. —6, — = dobbelsteen, [teerling];
od. bie
kubus; vierkant blokje; bet
finb gefarten = de teerling is geworpen.
fettlectier, nt.=(dobbel)beker. Wiirifelbrett,
1. = dambord. Taiir ifettittbe, in. = dobbelkubusvorm, dobkraam. Taiitletfortn,
belsteenvorm. tviirletfOrntig = kubiek, in
den vorm van een dobbelsteen. tviirjetin.
geruit, in dobbelsteenen, in blokjes. f ur':
= kubieke inhoud.
fetinbatt,
f djty (ti.) = dobbelen; in vierkantjes of blokjes
deelen; burcbeinanber iv. = rommelig door
elkaar gooien; ein geiviirfert6 Zitc een
geraite doek.
In. = dobbellspel;
f.;
[-tafel.
= kubiek getal.
tiliirifet3atit,
=
uitgegraven
aarde, puin.
Vlarerbe,
Tftrfaefripfb = werptuig. Wurftsfen,
enterdreg.
us.
mtafitine, iv. =
Turf ' litraft, iv.;
werplIkracht, -lijn; -machine (of: -tuig).
altirf liPteil, =rienteit, = werpll schicht
(of: -pij1); -riem (of: koord, aan den poot
van een valk).
= groote korenschop.
elurfittaufet,
44.iiefb
=CPecr,
Wurf i llfiteib e,
=ftelit, nt. =werplIschijf; -spoor; -spies; -steen.
Unrftweite, in. = draagkracht; worpafstand.
wrange appel,
Uitro'll Wet, m.;
wr. peer; ook ?vet: hatelijkheid, bittere pil.
worgen, wurgen; verfc0iv. (fj.)
moorden; eberbier) = slachten; er iviirgt
an hem Oilfen = hij stikt haast in dien hap;
eine S13eife fjfnunter iv. = met moeite door
iviirgt
de keel krijgen of gulzig doorslikken;
nticb fcOvit feit range in her Refire 't zit me
al lang dwars; er rviirgte range an bent tae=
banlen = die gedachte maakte 't hem langen
tijd lastig; Ziirgen foil man iv.= borgen moet
men niet met rust laten; mit hiingen unb iv. =
= moeite
met han,en en worgen; jiff)
doen om toslikken of om te braken.
enact, nt. = worgengel, doodsengel.
= worger, beul. tuftr'aeriftt
aer,
moorddadig.
burnt, m. Skitter = worm: (bij paarden) worm: een huidziekte; (aan den vinger)
fijt; (bij honden) worm (een zenuw onder de
tong, oudtijds als oorzaak van de hondsdolheid beschouwd); kuur, gril: jeber Mann
ieder gek heeft zijn gebrek; her
feinen S.
= de knagende worm, de wroenagenbe
ging: be, urine =-- 't acme wurm, de
stakkerd; einem bie Skitter auk bet %afe
3iebert = iem. uithooren. tuurntlifinfir4,
thurm'artig = wormachtig. Witrin'arattei,
middel tegen de wormen.
iv.
= wormpje. tuuri men, fcbiv. (tj.)
1.
hinderen, kwellen,• bad imirmt mid) [mir] =
dat hindert, steekt, grieft Uttrm'fieber,
1. = wormkoorts. tournt'tortnia = wormvormig.
Uurnt i frak :nefditnitr, f. = wormilmeel (van hout e. d.); -zweer of -gezwel (bij
paarden).
tuttr'ntig = wormstekig, vol wormen.
verdrietig, landerig. tourntifte'rett,
mijmeren, suffen].
icbiv. (1.)
4rctut, 1.; :buten,
Mtrin'iltrantbeit,
nt. = wormilziekte; -kruid; -koekje•
42
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Manilork f. = wormgat; bie eurnifiRber
finb ibm aufgegangen = hij heeft honger,
trek.
Tilurnt'nteig, 1. = wormmeel; heksenmeel,
wolfsklauwzaad. ti4trnt'tnittel, 1. = wormmiddel. Tattrininubetn, $t. = vermicelli.
Vurtn'IlOilten, W.; =Outlier, 1.; :fame, m.,
= wormilpillen; -poeder; -kruid;
:ftitt,
-steek.
UntrtniftiMig = wormstekig, (van vruchten
ook: aangestoken). Inurntitreibenb = wormdrijvend. Vurnt'Aucter, m. = wormsuiker.
Tata% to. —, eitrfte = worst; mit ber ll.
nact) ber Specffeite inerfen = een spiering uitgooien om een kabeljauw te vangen; ba& ift
mir I. = dat is mid volmaakt onverschillig
of dat laat me koud; B. tviber O. = leer
om leer; ba& ift ll. tvie date = dat is lood
om oud ijzer. elurit'barnt, nt.= worstdarm.
fcbin. (ti.) = worst maken; fo ioirb
lveiter getourftet = zoo wordt maar voortgesukkeld of zoo gaat 't in den ouden sleur
door. Vurlter, m. ---&, — = worstkoopman.
Taurft'firifcti, f. = worstevleesch.
f. = worstilVurff Ilbanblung, th.;
winkel; -horentje.
Vur'ittgfeit, tv. — = onverschilligheid.
elurftleffet, = worstketel; er front ficb
au?, beim e. = hij heeft er slag van zijn voordeel te doen; im
fiten = in de klem, in
de knijp zitten. Tanrirmartyr, m. = worstmaker, -stopper. TauriltiOlie,
Vurft=
maul, 1. = diklip. luttritinthulig = diklippig.
worstesoep.
Taurftlu
= ophooging, terp.
—,
Vatle,
Viirtftentberg, 1. = Wurtemberg. Viirt'=
tentberner, m. --&, — = Wurtemberger.
Iniiatentbergifit = Wurtembergsch.
—, —en = plant, kruid.1
Upur3,
—n = kruiderij, specerij.
Viir'3e,
VurVi, --n = wortel (van een plant,
van een kwaal, van een tand, van een getal,
van een woord), peen; e. eine& Tierge& = voet
van een berg; e. fcbtagen (od. faffen) wortel schieten; etio. mit ber au&rotten, att&=
reifien = met wortel en al uitroeien, uitrukken. luur'Aclartig = wortelachtig, wortelvormig. Vur'Aeltitatt, 1. = wortelblad.
Taiirfpkben, f.
— = worteltje.
5elfafer, =wortelvezel. tuari3ettiirmin =
wortelvormig.hittr'plfreffenb = worteletend.
TaurVIreint, m. = wortelkiem. luur'3etn,
fcbh). (b.) = wortelen, wortel schieten; ingespannen studeeren, blokken; in bent Ooben
to. = in den grond wortelen, wortel hebben.

XerW.

= wortelscheut
tftr'actIlrei4, 1.; =ft ganb,
(of: -draad); -stand.
tuttr'actiliinbig = worteistandig, wortelzittend.
Vueact/tiort,
= wortel. 4ur'aet3abt,
= wortel, wortelgetal. ,t/tUtri3d3eft4ett,
1. = wortelteeken.
ivur'1 en, fcbio. (b.) = kruiden (eig. en fig.).
tuftOaft, = kruidig, gekruid, geurig, pikant.
m. —(e)&, --e = wortelscheut,
uitlooper , aflegger.
92iMe3ung, iv. — = 't kruiden, aanmaken.
m. = kruidenwijn.
krullebol.]
rUtt'frbetroOf,
— = levendig ding. Inu'retig=
[Utti fel, f.
druk, levendig. tuujetit, fcbio. (b.) = druk
zijn, zich druk been en weer bewegen.
tug = levendig, flunk, Aug.]
Unit, in. —0, —e = warboel, rommel, verwarde massa, chaos; hoop vuil.
I. iniift(e), zie toift(e).
II. Iniift woest, onbebouwd; vies (zwijn);
leelijk, slecht (weer); ordeloos, woest, wild
(boel, brasserij); ber Ropf ift mit in. = ik ben
suf in 't hoofd of mijn hoofd is suf;
frob=
dolblij. Taii f fte,
—n = woestijn; woestenij.
fcbir. (b.) mit bent Oetbe dol
veel geld uitgeven, 't geld verkwisten.
—, —en = woestenij.
net',
tn. — = woestheid, wildheid, verwarring;
verlatenheid. —(e)&, —e =
woesteling, lichtmis, losbol.
Taut, to. = woede; drift, razernij ; hondsdolheid; feine V. an einem au&taffen = zijn
woede aan iem. koelen; bie ftine unb bie
= de stille en de schuimende
fcbaumenbe
hondsdolheid; bie
pacfte ibn = hij werd
doldriftig. Vut'anfatt, m. = aanval van
woede.
fcbiu. (b.) = woeden, razen,
tieren; ber *deg, Me $eft toiitet = woedt;
een eitten = tegen iem. woeden, razen.
nitilenb = woedend, razend, woest; toiltenber
Gcbmera = razende pijn; ba& loiltenbe tjeer =
't Wilde, 't woeste heir; inutt entfirannt =
in woede ontbrand, blakend van woede.
nt. &, = razende, dolleman.
luttferfilitt = woedend, razend, dol. VW:.
terigt, m. —(e)&, —e = woestaard, geweldenaar, wreedaard, beul; dolle kervel. Q:ftt'ne,Cr4ret, f. = woedend geschreeuw, kreten van
woede. Walla woedend, razend, dol. flint':
fMnaulbettb= snuivend van woede, razend, dol.
= eiener eabrung: Weener munt.
Live. =
`.Z. od.

od.

= Secbiefaablung.

x.
= X; X (40); er teitt ficb Fein X fur ein
it (bor)macben = hij laat zich geen knollen
voor citroenen verkoopen.
= Xanthippe (ook voor: onXantiittelie,
deugend wijf, helleveeg, feeks).
Naberf, nt. = Xaverius.
N:Zeitte, $t. = x-beenen, bakkersbeenen.
Xber. = Zeaember.

No'nle, —, —it Xe'nion, f. Xenien,
(eig. gastgeschenk) = kort, hekelend gedicht,
epigram.
airttogralAie',
— = xenografie (kennis
van vreemde schriftteekens).
-.Venn/Ann, m. = Xenophon.
Ne're4(luein), m. = Xereswijn, Xeres.
Xerfge4, nt. = Xerxes.
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Nime'ne, tn. = Ximene. Ninte'n0, nt. =
Ximenes.
Xr. = Arettaer.
X=Straliten, M. = x-stralen.
Xnfoarapb', m. —en, --en = xylograaf: boutsnijder. Nt)fograp4te', — = xylografie:
houtsnijkunst, houtsnede, houtsnee. Ktity=

Safjfitteifteramt.

gra'100.fr4 = xylografisch: in hout gesneden, houtsnij
Nnfometer, f. (u. m.)
— = xylometer: houtmeter (toestel om den
inhoud van onregelmatige stukken hout to
—e = xylophoon
meten). N1jto44on', f.
(houten muziekinstrument).

P.
• (V),iif on), I. = Y.
art% zie Zacbt.
= yak, bromos, knoros.
af, nt. —4,
anlee (spr.: jenkie), m. = Yankee.
Dan'teezZoobte (spr.: jenki-doed,e1), tn.
—(b) = Yankee-doodle (vroeger Noordamerikaansch volkslied).

= yard: Eng. el.
Darb, f.
/)a'tagatt, zie raatagatt.
= ylang-ylang: orVfang:Dlang, f.
chideeenolie.
V'Pertt, = Iperen.
plop, in. —e() = hysop (een plant).

Zie ook 6.
of ten getale van twintig; in grocer B. = in
Beife (regel) of Beit (tijd) of 84 grooten getale of in groot aantal; 8a4tett be
it:viten = getallen zijn welsprekend.
(duim).
= 5tt.
SatWantt, f. = betaalkantoor; rekenkamer.
= telbaar.
m. = Zacharias.
3a4Vbar = betaalbaar.
— = betaalbaarheid.
nt. = Zacheus; er ift
au[ afien 301'fictrfett,
=
telbaarheid.
*40'1:nett,
f. =
barfeit,
nirc4inei4en = bij alle pretjes vooraan.
betaalba,nk, toonbank (in een kantoor). SOW=
:MereOtt, 1. —4, — = tandje, puntje. Sacle,
in. —, —n; Saefen, m. = tand (van bucliftabe, m. = getalletter. Aalyten, (coin.
[tin. (4.) = tellen;
een kroon, blad, eg); kanteel (van een trans); (4.) = betalen.
tellen; einen
punt, schuip (aan dameskleedingstukken bij v.); rekenen; Oetb, t int-no4ner a.
unter
seine 'reunbe a. =
od.
feinen greunben
punt (van een kristal); (scherpe rots)punt;
(ijs)kegel; kleine tak (van een gewei); stompje tot of onder zijn vrienden rekenen; au[ micb
(van een dooden tak); [naald (van naaldboo- fannit bu 3. = op mij kun je rekenen.
tenbrueb, m. = breuk (van een getal). Bala':
men)]. aaclen, fcbtn. (b.) = uittanden, uit= getallenreeks; volgorde van
fenfolge,
schulpen, van tanden voorzien; ge3acft = gede getallen. Sabitettgriif?e, tn. = getalgroottand. Sacientinie, zigzaglijn. Sac'fen:
tverf, f. = uitgetand of uitgeschulpt werk, heid, hoeveelheid.
Pe in.; :Nutt (od.:IeOre), =
3carle ttli ruP,
kanteelwerk.
er
getalli groep; -le.
[3aefertt, iAttl. (13.) = ploegen.]
3ac'fig = getand, geschulpt, uitgetand, 6. 3afyienfotterie, in. = loterij met nummers.
= getalrekening, re3afrfettrecimung,
au0c4neiben = uitschulpen.
= getallenreeks.
Aag = vreesachtig, bang, bevreesd. 3coe, kenkunde. 3afrienreilie,
Ballyfenfittofb 1. = geheim-, cijferslot.
tn. —n, —n = lafaard.
m.
=
aanleg
voor
't rekenen.
— = staart; top (van een leniinn,
[3a'nef,
Wenfnftent, f. = talstelsel. 3alrienbev
boom)].
mbuttg, = getallencombinatie. 3afyiett:
3a'gett, fcbro. (b.) = vreezen, moedeloos zijn.
3a'nen, = vrees, schroom, angst- berriautto, = getalverhouding. Salrfen:
valligheid, moedeloosheid; Bittern unb 8. = inert, nt. = getallenwaarde.
nt.
— = betaler.
vrees en beven. 3a0aft = vreesachtig, 3ab'ter,
— = teller, rekenaar; (van een breuk)
flauwhartig, schroomvallig. 3aglAftigfett,
teller. **leen, —, —nett = betaalster.
— vreesachtigheid enz.
= taai (in alle bet.); aii4er lhein = SafwgrOffe, zie8a4fengriif3e. 3a4rfantiner,
113. = rekenkamer; betaalkantoor. 3a4rfen:
dikke of strooperige wijn. Sairfieft,
= taaiheid (in alle bet.); stroo- ner, m. = bediende (in een koffiehuis e. d.)
felt, to.
die de rekening opmaakt. 300°4 = talloos,
perigheid.
ontelbaar. Safilinteljter, tn. = luitenant304 — , —en = getal; aantal; game,
runbe, benannte 8. = geheel, rond, benoemd kwartiermeester; betaalmeester. 3a10'ittei.
getal; ainattbig an ber 8. = twintig in getal fterantt, f. = kantoor van den betaalmeester.
42*
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3afir4ierfe, = ronde Orel. 3abl'4ifennig,
= reken- of legpenning. 3aVreic4 =
talrijk.
Sabi' fteffe, iv.; :tan, nt.; :Wit, lit. = betaa111kantoor; -dag; -bank (of: toonbank).
-, -en = betaling; eine 8.
Sablung,
feiften = een betaling doen; feitte aabiungen
einftefien = zijn betalingen staken. Siitytunn,
-, -en = telling. Sa1rfung4anweifttna,
iv. = mandaat of machtiging tot betaling,
wissel.
SairfungClauffitub, nt.; :einfteltung, in. =
uitstel van betaling; staking (of surséance)
van betaling.
Aafylungaiihig = in staat om te betalen,
solvent. 3ablung4fii1igfelt, = vermogen
om te betalen, solvabiliteit. 3aW1ung4frift,
iv. = betalingstermijn. Safrfung4Infttel, f.
betaalmiddel. SaOluntitMerre, = surseyance van betaling. 3a1rtung4terutin, =
betalingstermijn. 3afrtuttOunfabig = onvermogend om te betalen, insolvent. SaOluntO:
onvermogen om te beunfabinfelt, iv.
talen, insolventie.
3afr fung4 berbinb firlifett, iv,; :bermiigen,
1. = verplichting om te betalen; vermogen
om t. b. (of solvabiliteit).
afrfunaftert, m. = betaalswaarde.
Whin*, iv. = betaalweek. 3atjt'tvort,
cijfer,
= telwoord. 30113eirf)ett, f.
getalteeken.
Anfint= tam, getemd, teak; fig.: gedwee, zacht ;
3abme cifobe=visschen in een vijver.
bar = tembaar, te temmen. 3a4intett, fcbiv.
(b.) = temmen, tam maken; lift 3. = zich
- = temmen,
intoomen. 3afrnter, in.
Siiiyutung, - = temming, 't temmen.
Sahn, tn. -(eA Slibne = tand (in den mond,
van een rad, een kam), kies; bet 8. bet
8eit = de tand des tijds; einen od. einem auf
ben 8. fiibtett = iem. aan den tand voelen;
bent tut rein S. metjr bleb = die is uit zijn
lijden; einem bie Sabne iveifen = iem. de
tanden laten zien; ein bobter 8. = een holle
kies; er bat einen 8. auf micb = hij heeft een
pik op (of een hekel aan) mij; bie Sabin
inerben ibitt fang = hij krijgt trek; einen in
bie Siibne Ingot = iem. in 't gezicht liegen.
:bifbung, iv. = tandif arts;
SaOtt'llar3t,
-vorming.
abtebroter, nt. = tandetrekker.
alpt'llburifftabe, m.; :bitrfte, iv. = tand liletter; -borstel.
Safiltibecfe, iv. = voorplaat (van een slot).
Sabn'effen, f.= getand ijzer; getande schaafbeitel; tandschrapper.
SifirnellffaPPertt, f.; :fttirfttett, 1. = tandligeklapper; -geknars.
AaOlten, fobiv. (tj.) = tanden krijgen; bad 6. =
't tandenkrijgen.
3a4n1faufe, :feife, :fieber, f. =
tandlibederf; -vial; -koorts (van 't tandenkrijgen nl.).
f. = tandilfistel,
Sailltlfiftef, iv.;
-vleesch.
3atin'fiirmig = tandvorrnig. Sabn'fortfath
nt. = tandscheiding, -wortel, -kas.
verzwering of abces aan de
gefrbtuiir, f.
tanden.
,3alynlig1afur, Nobel, :Wit*, 1-0.;
:fraut, f. = tandllglazuur, -schaaf; -holte;
-kruid.
kunsttandenmaker.
3a4nliinftfer, m.

1

= leer van de tanden.
3abni febre,
=
3tiOn'to = tandeloos. Sabn'tufigfeit,
tandeloosheid.
iv. = opening
tusschen de tanden, gat in de tanden.
3afittlitneifief, m.; :Herb, m.; :pufber, f. =
tandlibeitel; -zenuw; -poeder.
= tandradll, -spoor.
1.; :babn,
= oude behaagzieke vrouw.
afuttraffel,
= tandenrij. Sa4ttireir4ett,
abn'reibe,
zinking in de tanden.
nt. =
:fe4nter3, in.;
3a4n'llfalbe,
tandlizalf; -pijn; -stomp(je).
3a1 n'itorfier, nt.=tandestoker.3a4nituntpf,
nt. = tandstomp(je), stomp van een tand.
aiiiritUng = karteling (aan postzegels e. d.).
3afitt'llinaffer, 1.; :fuel), f.; :Wert, f. = tandilwater; -pijn; -werk.
:futtr3,
=
3a1pti llhntriO, nt.; =itntrra,
tandilgroei; -worm; -kruid.
range,
iv.
=tandllwortel;
3afini Untr3et,
-tang.
-, --it = (poet.) traan.
34frre,
-e = staaf (van een of adder
ain,
-,
metaal); metaaldraad; roede. 3at'ne,
-It = vlechtwerk, korf. Sain'elfen, =
staafijzer. 3ai'nen, fcbtro. (b.) = tot staven
maken, tot draad trekken. Sabi:01,4nm,
m. = gieterij, smelterij.
= Zambo (afstammeling
Sant'bo, m.
van Negers en Mulatten).
an'ber, zie anber.
-n = tang. iin'getrOen, f.
an'ne, iv.
- = tangetje. 3anionfbrinig = tangvormig. 3awnenhierf, f. tangwerk (eon
snort vestingwerk), tenaille.
Stint = twist, ruzie, standje.
3anrapfet, tit. = twistappel. 3anifen, ictjtv.
(f.) = ruzie maken, kijven; firf) (mit einem)
3. = met iem. twisten, ruzie maken, ruzie
hebben, met elkaar kijven; [siidd. einen 3. =
-- =iem. uitschelden]. Battler, in.
twister, standjesmaker, ruziemaker, brompot.
-, --en = getwist, ruzie, geSiinferei',
kijf. 3atet'geift, m. = ruziegeest.
twistziek, kijfachtig. 3anrinft, :flu*, =
twistziekte, kijfachtigheid. 3anf'fiifttig =
twistziek, kijfachtig; etc Sattffiicbtiget = een
ruziemaker.
zuiper; buffet (in een
[3apf, nt. -(e)
wachtkamer e. d.); itn 8. fein = in de lorum
- = tapje, zwikje;
zijn.] OrrOnt, f.
huig. SalYfett, m. - = pin, pen, bout,
wig, sluitstuk; tap, plug, born, spon; denneappel, ijskegel; [huig.] 3alrfett, fcbiv. (tj.) =
tappen. SaVfentork f. = tapgat, spongat;
gat (voor een sluitstuk). Sayfettftreicb,
:= tapper.
taptoe. 4a4i'fer, m.
3aVP(e)Itn = spartelend, druk, woelig, ongeduldig. 3apipefit, fcbiv. (tj.) = spartelen, zich
bewegen, kleine bewegingkjes maken; man
tart ibn 3. = men laat hem begaan of aan
zijn lot over. 3041er,
= ledepop,
janklaassen.
3ar, m. -en, -e = Tsaar, Czaar. Sa'renittfcf),
m.
-e = Tsarewitsj: zoon van den
= Tsarewna:
-,
Tsaar. 3arehYtta,
dochter van den Tsaar. 3arii3a, iv. -,
Tsaritsa: gemalin van den Tsaar.
-n = rand, zijstuk (van een
,3arige,
viool e. d.); architraaf.
3a'rin, -, -nen = Tsarina = Bariaa.
3art = teeder, teer, (van leeftijd) tee(de)r,
zwak; (van huid, voetjes, gevoel) tee(de)r,
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fijn; (van kiem, blaadje, hart) tee(de)r; (van
geweten) tee(de)r, nauw, nauwgezet; (van
vleesch) malsch, zacht; 5arte Z5'ugeitb = prille
jeugd. Sarle, to. —, zie Bartbeit. Siirtetei',
ti,. —, —en = overgevoehgheid, sentimentaliteit. 3artliibtenb --- teergevoelig, fijngevoelig. Sarti gefiipi, f. = teergevoeligheid,
fijngevoetigheid. Sarti4eit, to. —, —en =
tee(de)rheid, zachtheid, fijnheid, zie 5art.
3iirtiiifi = tee(de)r, hartelijk, innig; [week,
zwak, fijngevoelig, weelderig]. Siirt'firiiiiett,
to. —, --en = te'ederheid, hartelijkheid, innigheid. Biirtling, m. —(e0, —e = weekeling,
zwakkeling. Sart'finn, m. = fijngevoeligheid,
kieschheid, tijne tact. 3artlinnig = fijngevoelig, kiesch.
Saler, to. — , —n = vezel, draad (in vleesch,
hout e. d.). 3alerig = draderig, vezelig.
3alern, fcbin. (tj.) = uitrafelen, rafelen.
Salpel, to. —, —it = streng (garen).
(Muller, M. --4 : 8. treiben = aan toovenarij,
tooverij doen; ben 8. (auf)ti3fen = de betoovering opheffen; ber a. ibrer ScOn4eit = de
betoovering van haar schoonheid; bad ift
tauter 8. = dat heeft niets om 't lijf; bei K',?,
ift grof3er 8. = groot feest, groote pret; ben
8. fennen toir = dat kennen we; 8. ook:
Sauberiprucb, Baubermittet. Sau'berbeciier,
m. = tooverbeker. Sau'berb erg, m. = betooverde berg.
Sau'berlibitb, 1.; :Witt, in. = too-verilbeeld;
-blik.
Sawberbrunnen, m. = betooverde put, pomp
of fontein; kunstmatige put.
Saus berlIbuckf.; =budjitaben, $t. = tooverilboek; -letters.
Sauberei', tn. —, —en = tooverij, toovenarij;
betoovering, toovermiddel.
Sau'b(e)rer, m. —..?,, — = toovenaar.
SaullerlIffiite, iv.; :funnel, to. ; :garten,
in. = tooverlifluit; -formule; -tuin.
Sau'berligebenf, f. = amulet.
Sau'berlIgeft4idite, ru., :giirtet, itt. = to ove r ilgeschiedenis; -gordel.
3aWberbaft = tooverachtig. Sausberbanb,
to. = tooverende hand. Saullerbiiiie, to. =
tooversluier, -mantel. Saulierin, tu. —,
—nen = toovenares, toovenaarster, tooveres.
Sau'berinfei, to. = betooverd eiland. 3au.':
berifit = tooverachtig, betooverend.
Sau'ber II tette, to.; Jiang, m.; :inoten, in.=
tooverilketen; -klank; -knoop (of: -strik).
Saullerjraft, in.; :frei4, m.; :funit, to. =--tooverlIkracht, -kring (of: -cirkel); -kunst.
SaWberfltaterne, to.; :tic4t,f.; :mantel, m.=
tooverPantaarn, -licht; -mantel.
Satt'beriliniiriten, I.; :mittet, f. = tooverilsprookje; -middel.
3au'bern, fcbto. (b.) = tooveren.
Sawberfipataft, m. ; = (melte, to. = tooverilpaleis; -bron (of: betooverde bron).
3au'berreir4 = rijk aan betoovering, betooverend.
Sau'berilreick f., :ring, in.; :rote, to. =
tooverilland; -ring; -roede.
Sau'berfaai, m. = betooverde zaal. (Muller:
frOein, m. = tooverschijn, tooverachtig
schijnsel. 3awberfr4tag, tn. = tooverslag;
toie mit einent 8. = als bij tooverslag. San':
berfebtoi, f. = betooverd slot. Sau'ber:
fc4rift, to. = tooverschrift. Sau'berfegen,
in. = betoovering. Sau'berfieget, f. = tooverzegel. ,3attiberfPlet, f. = tooverspel, tooverij.

*Mu.

Sauibe rilfOrult, In . ; :ftab, nt. = toover11spreuk; -staf.
Sau'berftiirf, 1. = tooverkunst, toer; tooverstuk (in den schouwburg).
Saullefltrant, tn.; :Welt, tn.; :Wert, f. =
tooverlidrank; -wereld; -werk (of: tooverij).
Sau'bertoefen, 1. = toovenarij, tooverkunst.
Saullertuort,f. = tooverwoord.Saulirerin,
zie Bauberin.
Sauberei', tn. —, —en = aarzeling; getreuzel,
gedraal, getalm. Sau'D(e)rer, m. ----, — =
dialer, treuzelaar, talmer; aabi-10 ber 8. =
F. de Draler (cunctator). 3att'ber1att =
aarzelend, dralend, treuzelig, weifelend. San':
berbaftigieit, tn. — = onbeslistheid, besluiteloosheid, langzaamheid, treuzelaard. Attu':
bern, fcbtn. (b.) = dralen, treuzelen, aarzelen;
nac1 tangent 8. = na lang aarzelen; tuft 5au:
bernben Scbritten = schoorvoetend.
[3au'en WO, fcbto. (tj.) = zich haasten].
[Saus fe, to. —, -II = meibloempje].
Sawn, m. —(e), Baume = toom, teugel,
breidel; int 3aume batten = beteugelen, in
toom houden (eig. en fig.); er toelf3 too bie
Bdume biingen= hij is op de hoogte. Siiunt':
(Hen, f. —b, — = toompje. 3iiitimett, fcto.
(b.) = toomen (een paard); fig. breidelen,
beteugelen; bat Verb beim Scbtoan5e 5. =
een zaak verkeerd aanpakken. Saunt'gelb,
f. = toomgeld (dat de stalknecht krijgt bij
den aankoop van een nieuw paard). 3aunts:
104 = toomeloos, teugelloos. 3aunt'3eug,
f. = tuig.
Saun, nt. —(e), Baune = heining, schutting;
heg; (einett Streit) bout 3aune brecben = (een
reden tot twist) met (of bij) de haren er bij
sleepen; bad finbet man tinter jebem 3aune =
dat is niets bijzonders; er ift nicbt tinter bent
Baune aufgetoacbien = hij is niet achter een
boom gevonden, niet van de straat opgeraapt,
niet van geringe afkomst. 3aun'biirr = zoo
dun (of mager) als een (boone)staak, als een
(tal)hout. 3iiu.'nen, fcbto. (b.) = afscheiden,
aftuinen]. c aunlanig, m. = winterkoninkje.
Saun'Ota I, ni. = schuttingpaal; zie ook
Taira. Saun'ritter, nt. = ridder van lage afkomst. Saun'ivinbe, to. = haagwinde.
3aulen, fcbtu. (b.) = trekkers, plukken, door
elkaar schudden, plukharen.
3. Z. = sum T4eifpiel: bijvoorbeeld (bijv.).
3. b. St. = au bleier Steffe of Stunbe: op dit
oogenblik.
3. e. = sum egmper: bijvoorbeeld (bijv.).
eibaut4: Derr B. = Heer Zebaoth, God.
ebebii'u4, m. = Zebedeus.
e'bra, f. --(), — = zebra, Kaapsche ezel.
elm, nt. —(d), —d = zebu, Oostindische os.
Sett'bruber, in. = drinkebroer, drinker.
3e't4e, to. —, —n = vertering, gelag, rekening; drinkgelag; mijnveld, mijnvak; er muf
hunter bie 8. besabten = hij moet altijd 't
gelag betalen ; bie 8. obne ben girt macben =
buiten den waard rekenen. 3elteit, fcbto. (b.) --=-drinken, pooien. Se'clyr, m. —d, — = drinker, gooier. Berocrev, iv. --, —en = drinkpartij, drinkgelag. 3eitlrei = vrij (gelag
hebbende); einen 5. batten = iem. vrij houden.
sertvflar, m. = gast (om mee to drinken).
Sedi'll ge ale, f.; = g enofic, in. ; glefelififtaft,
to. = drinkilgelag, -genoot; -genootschap (of:
-gezelschap).
Seiti'ne, tu. —, —it = zechine, sequine
(Arab. en Ital. gouden munt).
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= herbergschuld. Seriy:
Serblitutb,
= drinkster.
fctluefter,
f. = krijgertje.
ecle,
—, —It = teek, tiek, honde- of
[schapeluis.
eri'f4,11e1, 1., zie Bed.
ebent', zie l ebent.
—rt = ceder. 3e'bent = cede("z e'ber,
ren, cederhouten.
Se'bernilbaum, tn.; :41)13, f.;
f. =
ceder II boom ; -hout ; -olie.
Aebie'rett, zie cebieren.
ebrat', zie tl ebrat.
' et, nt. —0 it. —en, —e(n); 3e'4e, Iv. —,
—n = teen, toon; bout Scteitet btu aour *be =
van top tot teen.
koen zie 3ebtt].
3e4enlIgang, m.; :ganger, m.; 414e, iv. =
teenligang; -ganger; -spits (punt van de teen).
3e'4(e)itt, —e = tiental; ook= Beintte.
Aebn = tien; bie B. = de 10; Nat ber B. =
Raad der Tienen. 3e4ttliiinbig = uit 10
deelen bestaande, van 10 deelen. *Wed,
1. —(eA —e = tienhoek; tienvlak. 30-11'.=
eig = tienhoekig. Seim ienber, m.
—=
hert met tien takken, tienender. Belyner, m.
— = tiental. 3e4 ittertet = tienderlei.
= tienvoudig, tien3ebn'fait,
maal; bay 6ebttfacbe = 't tienvoud.
Nitta = tienvoetig.
= ten ji man ;
3011'110m m.; ,..berrfttaft,
-manschap.
3e421'110i4rig; :mat; :ntiinnerig =
tieniljarig; -maal; -voudig (of: tienmaal herhaald); -helmig.
= tienponder.
Sebn'Ofiittber, m.
settn'Ofiinbig = van tien pond, tienponds...
3e4ttlithig = tienlettergrepig.
3e4It'liftiittbig; :tagig = tien urig ; -daagsch.
3etnts taufenb = tienduizend. 3efin'te (ber, bie,
b*= (de, 't) tiende.
m. —n, —n =
tiende (een belasting). 3etwiteitig = tien— = tiende (deel).
deelig. Seiftet, f.
fcblv. (b.) = tienden innen; tienden
betalen. 30-nitei0 = ten tiende.
pfutibtio = tiendplichtig.
aelpt'lltuerWg; :3eilig = tienilweeksch (van
tien weken); -regelig.
3e1yren, fcbto. (b.) = teren, verteren; [wegteren]; bie Beit 3ebrt an biefem Oematbe =
knaagt; Zee 3ebrt = maakt mager; er aebrt
bon feinent eignen nett = hij teert op zijn vet;
fie 3. bun ber Scbnur = zij leven van den
wind; auf attbrer .3eute Soften a. = op een
antlers beurs teren; 3ebrenber Rummer = verterend verdriet. Beirrer, nt. — = verteerder;
jeber 1)arer finbet einen B. = wie spaart,
doet 't meestal voor anderen. 3e4r'fieber,
= teringkoorts. Seig'nelb, f. od. :Ofennig,
m. = teergeld of -penning, reisgeld. 3etj':
rung, Iv. —, —en = vertering, onderhoud(skosten); bie tette B. = de sacramenten der
stervenden; [tering]. 3e4'rungnoften, $1. =kosten van eten en drinken. setyruttgOteuer,
to. = verteringsbelasting.
(*Viten, 1. — = teeken (in alle bet.);
er ift fein0 Beicben ein Maurer, ein ,s'urift=
hij is metselaar, jurist van zijn ambacht of
van zijn beroep.
= teekenliplank;
Seiliftettilbrett, f.;
-boek.
Seiltenljbeuter, : beutung, = teeken uitlegger (of: -wichelaar); -uitlegging (of:
wichelarij).

Sett.

3eiltetter1tarung, in. = verklaring der teekens (in een boek e. d.).
3entenffeber,
:foOte,
:freibe, tv.=
teeken 11 pen ; -kool (of: houtskool); -krijt.
=
SeVitenlifunft, iv.; :Wirer, m.; :icfmte,
teeken If kunst ; -onderwij zer ; -school.
BeVitettfetlung, iv. = punctuatie. 3ei'djen:
fOrnite,
= teekentaal; geheimschrift.
Seiltettilftift, m.; :ftuntie,
=unterriefft,
= teekenilpotlood, -les;
m.; Atortage,
-onderwijs; -voorbeeld.
3eiit'nett, fcbto. (b.) = teekenen (een landschap, figuur); merken, teekenen ('t linnen);
(onder)teekenen; 100 Outben a. = voor 100
gulden (in)teekenen ; einen a. = iem. teekenen
(door een wonde bijv.); [firb 3, = zich afteekenen, uitkomen]. 3ei th
m.
—=
teekenaar; inteekenaar. SeirOltung,
—en = teekening; inteekening.
3etbeltiar,
honingbeer. 3eVbelbeibe,
Iv. = honingheide. 3eVtietn, icOtn. (1,.) ---=
honingraten uitsnijden. Seib iter, m.
—=
bijenhouder, ijmker.
Bernefinger, m. = wijsvinger.
3ei'gett, fcbtv. (tj.) = wijzen; laten zien, toonen; einem bie 51ftr, bie 84ne = iem. de
deur wijzen, de tanden laten zien; man 3eigte
mit aingern auf i4n zie tveifett; Mut
=
moet toonen; 6 aeigte ficb, bat = 't bleek,
dat...; er 3eigte fict) ate ein fertiger (ook: old
einen fertigen) Spider = hij toonde zich een
vaardig speler, hij bleek een ...te zijn.
— = toonder (persoon); wijzer
ger, m.
(van een klok); naald (van 't kompas). Set':
erapparat, nt. = toestel met een wijzer.
= weegtoestel (met een
SeVgertuage,
wijzer op een verdeelde schaal).
3etbett, ft. (tj.) (icb 3eibe; 3ieb, 3iebe; 3eibe!
geateben) = betichten; einen ein0 Zergebete.,
a. = iem. van een vergrijp betichten.
*lie, tn. —, —n = regel, versregel; rij
(planten, huizen); reeks. 3ertentueife = bij
den regel, bij regels.
3elit, zie Bain.
seitvron, f.
— = sijsje.
[3erfelit, [cbtv. (b.) = tot zich lokken. Set':
= ladderwagen].
fettuagen,
3ei' fig, nt. —(e)d, —e = sijsje; ein tocterer B. =
een losse klant. 3etfiggriin = sijsgroen, geelgroen.
3eit, Yu. —, —en = tijd; 3u ber B. = in dien
tijd; au jeber B. od. au alien Beiten = te alien
tijde; 3u 3eiten = bij tijden, somtijds; dun
recbten B. = te juister tijd, te gelegener tijd;
3u redjter B. = op tijd; miterber B. = ondertusschen, onder de hand; bon B. 3u B. =
van tijd tot tijd; ailed an feiner B. = alles op
zijn tijd; bad lvirft bu feiner B. erfabren =
dat zul je te zijner tijd (als 't tijd is) hooren;
er tear feiner B. ein fcbiiner = hij was in
zijn tijd ...; our Beit 2utber = ten tijde (of:
in den tijd) van L.; Our B. (en: durdeit) =
tegenwoordig; au greicber B. = tegelijkertijd,
tevens; bei3eiten = bijtijds; bor3eiten = eertijds, lang geleden; ed ift an ber B. au ban=
beat = 't is tijd om ...; ed ift nod friib an
ber B. 't is nog vroeg; lot* Ziiicber finb
nicbt meljr an ber B. = zijn niet meer van
den tijd of hebben hun tijd gehad; e,?,ift4obe,
bie t)bcbfte = 't is hoog tijd; Sur unb
Un3eit = te pas en te onpas; biefe Beit fiber
od. binburcb = gedurende dien tijd; deft mei;
eel2eben?„ = in mijn leven, zoo lang ik leef;
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bid babin ift nod) 8. = dat heeft noch tijd of
zoover zijn we nog niet; er nimmt od. fiif3t
ficb 8. = hij neemt den tijd; be inirb einem
8. unb Beite fang = dat is erg vervelend;
einem Me 8. bieten = iem. groeten (goeden
morgen, middag enz. zeggen); 8. bringt Nofen
od. mit bet 8. pfliicrt man Nofen = de tijd
baart rozen; foment B. , foment Nat = komt
tijd, komt raad; iner nicbt foment au recbter 8.,
ber Inuf3 effen tuc0 iibrig bfeibt = wie niet
past op zijn tijd, die is zijn maaltijd kwijt;
bu uteine 8.! od. bu Liebe 8.! = och lieve
deugd of heere mijn tijd!
3eit'abfrfinitt, = tijdperk, -vak. Seit'after,
= eeuw, tijd, tijdsgewricht. Seit'angabe,
tn.= tijdsopgave. Seit'auftuaub, = opoffering van tijd, tijdkosten. Seirbegebenfieit,
to. = gebeurtenis (uit dezen tijd). Seitibebetf,
ut. = tijdelijk hulpmiddel.

;
:beftlinutung,
befrfireibung,
= tijd ll beschrij ving ; -bepaling ;
:baiter,
[-duur.
—, —rt = tuit.
elle,
eilettfauf, m. = loop der tijden.
eit'llerfparnW, to.; qufge, tn.; :form, tn. =
tijd besparin g ; -orde ; -vorm.
3eit'frage, = vraag des tijds. *Wulff,
m. = tijdgeest. 3eit'geutiii; = met den

tijdgeest overeenstemmend; ein 5eitgemiite
Uort = een passend woord een woord te
juister tijd; eine 5eitgetntite Vatregef = een
aan de tijdsomstandigheden evenredige maatregel; bc0 ift nit* mebr 5. = dat is nit den
tijd. Seit'genoffe, m. = tijdgenoot. Seit'ge:
fc4iift, f. = handel op tijd of op termijn.
Seit'gefitirOte, = geschiedenis van den
tegenwoordigen tijd. 3eitigetninn, m. = tijdsbesparing. Seitliafen, tn.= hoogwaterhaven
(die bij laag water niet te bereiken is).
3eitber' = sedert, van dien tijd af, tot nu toe.
= tijdig, vroegtijdig; rijp; [tegenwoordig]. 5eistigen, fcbtn. (b.) = rijp maken, ontwikkelen ; (j.) rijpen, rijp worden. Seiligung,
to. — = rijpwording, 't rijpen. Seit'irrtunt,
= vergissing in de tijdsopgave, verkeerde
tijdsopgave. Seit'fauf„ m. = koop op termijn.
3eit'filr3enb = tijdkortend.
tn. = tijdkorting, tijdverdrijf, tijdpasseering.
= tijdlang, poos. Seit'fauf,
3eitlaug,
= loop des tijds; Die Seitliiufte = tijdsomstandigheden. 3eitle'ben4 = levenslang,
mijn (zijn enz.) heele leven; eine $enfion auf
a. = een levenslang pensioen. 3eitleben, 1.=
tijdelijk leen. 3eit'fir# = wereldlijk, vergankelijk; [tijdelijk, voorbijgaand]; MOBeitlidie=
't aardsche; bad 8eitti* fegnen 't tijdelijke met 't eeuwige verwisselen. Sankt):
= 't aardsche leven. Settlofe,
felt,
tn. —, —n = tijloos. Beiti ntangef, =
tijd(s)gebrek. Seit'utafb j. = tijdmaat, tijd.
3eit'Ijmeffer, nt. ; =ortmung, iv. = tijd meter
(of: chronometer); -(s)orde.
Seit'parf)t, tn. = paclit voor zekeren tijd.
Seitipunft, m. = tijdstip, tijdpunt. 3eit':
raubenb = tijdroovend.
m.; :recbnung, lo. = tijdliperk
(of: -ruimte); -rekening.
Seitrente, iv. = rente over een bepaalden
tijd. Seit'fitrift, tijdschrift. Aeit'fOle:
fig = tijdverkwistend, tijdroovend. 3eiti:
= tijdtafel, chronologische tabel.
tafef,
Seit'untitiinbe, tijdsomstandigheden.
Seiluttg, in. —, —en = courant, krant
(nieuws)blad; [tijding, bericht].

SettbipraMe.

3eilung4I1autt, f.; :artiref, m. = courantengbureau; -artikel.
= nieuwsblad, courant,
3eilung4blatt,
krant.
SeilungCbringer, m.; :bureau, f.; :brine:
ref, in. = courantenillooper; -bureau; -drukkerij.
3ellunOexpebition, = administratie van
een courant. SeilungOunge, m. = courantenjongen. SellungOtorrefponbent, m. =
dagbladcorrespondent.
3eiluttg4Illefer, m.; :mane, m.; :nadohtr,
= couranten ll lezer ; -man ; -bericht.
3ellung4'llnettigreit, tn.; :rebatteur, m.;
:rebaition, tn. = courantenilnieuws; -redacteur; -redactie.
3eilung41144reiber,. m., :ftif, ; :triiger,

m. = couranten schnj ver ; -stip ; -rondbrenger
(of: -looper).
3eilungtquefeit, f. = journalistiek.
Seit'bereinDerung, tn. = verandering door
den tijd aangebracht.
Seit'llberfAftniffe, q31 . ; .bertaUf, m. = tijds omstandighedent, -verloop.
Settlbertuft, :berfdpuenbung, :ber:
treib, m. = tijd Irverlies, -verkwisting; -verdrijf.
5eit'bertrethenb = tijdkortend. 3clis iveljta =
tijdelijk, voorbijgaand; tegenwoordig. sett':
Wife = bij tijden,- van tijd tot tijd. Sett':
WWI), m. = tijdwind, periodieke wind.
3eit i tuort, f. = werkwoord.
Sefebrant' ac., zie (celebrant
—n = stuk bouwland.
Serge, tn.
Sate, —n = cel (in kloosters, gevangenissen, bijenkorven, allerlei organismen);
badkamertje. 3eflenfi3rutig = celvormig.
3erfengefiingni4, f. = cellulaire gevangenis.
SeflenlIgetvebe, f.; :Oft, n).; :ftotein, f. =
celllweefsel; -straf; -systeem.
= in cellen verdeeld.
SettitioW, zie
5eltutar', zie
Seffulo'fe, zie %effuloje.
Sefot', m. —en, —en = zeloot: (geloofs)ijveraar.
3efotii-rutu4, m. — = zelotisme: overdreven
fanatiek.
(geloofs)ijver. 3efolifit
3eit, f. —e (ook wel: —en) = tent;
(poet.) uitspansel, hemelgewelf. Seft'bett,
f. = veldbed; bed met hemel. Sallie/map
ner, m. = tentbewoner. Seft'bube, tn. ...tent, kraam, spel. 3eft'Meit, 1.
—=
tentje; suikerplaatje, flikje. Selybark f. =
= martentdak, paviljoen. Seft'becte,
quise, zonnetent, zonnedoek.
telganger; hakkenei.
—
3et'ter, m.
= telgang.
SeflerfrOritt,
:flange, W.;
3eit'llta g er, 1.; : Pfabt,
m. = tentlikamp; -paal; -staak (of:
-mast); -koord.
m.; =ltiagen, nt. = tentlistoel (of:
vouwstoel); -wagen (d. wagen voor krijgstenten of wagen met linnen kap).
3entettr, nt. u. f. —(e) = cement. 3ement'artig = cementachtig. Sementation', tn.
= cementatie: gloeiing van metalen.
3ententle'ren, fcbin. (b.) = cementeeren:
met cement dichtmaken stop en; gloeien.
Beittentlitt, = cement,' tras. Seutent'ofett,
tn. = gloeioven. Sententliulber, f.= cement,
tras. Semen-00f, = cementstaal, Duitsch
staal. Seutentliegel, m. = cementeerkroes.
Senb, nt. —(e)= Zend. Settbabelta, =
Zendavesta (heilige boeken van de oude
= Zendtaal.
Perzen). Settb'fOracte,
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Senit', Scufffr, in. tt. f. -(e),;1= zenith: toppunt (eig. en fig).
enlef, tn. --4, - = spijker.
enotallbfunt, zie %enotatabium.
3enffe'ren, fcbtu. (b.) = censeeren, critizeeren.
en'for, in. -, .. fo'ren = censor; criticus.
enfur', W. -, -en = censorschap; censuur;
(school)rapport. Benfur'bebarbe, W. = zij,
die met de censuur belast zijn; censuur.
3e.n'fu4, m. - = census: kiezersbelasting.
Ie nteffmal', zie centefimal.
cuff .., zie %enti...
,z ent'ner, nt. -4, - = centenaar. Sent'ner:
tart, W. = (eig.) last van een centenaar;
(fig.) centenaarslast. 3ettraterfOuer = loodzw-aar.
3entrar = centraal. 3entral'amerifa, 1. =
Centraal-Amerika. 3entrarbe1iirbe, ID. =
hoogste autoriteit, centraal gezag. Sentra:
Watt, f. = gids, tijdschrift. Sentrale, Yu.

3croiliireett.

stukvallen, in stukken vallen, vervallen; mit
einem 3. = met iem. overhoop raken; biefer
Wbfcbititt 3erfat in brei cite wordt in drie
deelen verdeeld.
3erfellen, fobtu. (b.) = stukvijlen.
3erfets3eit, fcbtu. (b.) = in flarden scheuren,
snijden, trekken; einem bc0 Oeficbt a. = iem.
sneden over 't gezicht geven; 3erfette nfeiher = in flarden gescheurde kleeren.
3erflefften, fcbtu. (b.) = ontvleezen; verscheuren; verminken.
3erffiellen, ft. (f.) = vervliegen, verdwijnen.
3erffiesnen, ft. (1.) vervloeien, wegsmelten
(in Zriinett).
3erfreffett, ft. (0.) = wegvreten, stukvreten,
vernielen.
[3er'gen, icbtu. (b.) = tergen, plagen.1
3erge'ben, unr. (f.) vergaan, te niet gaan,
wegsmelten; auf ber ,lunge 3. = op de tong
smelten.
-, -n = centrale: middelpuntslijn, as; Serglie'berer, = ontleder, anatoom.
efertriftbe 8. = electrische centrale (kweek3ergfie'bern, fcbtu. (b.) = ontleden, ontbinden,
uit elkaar nemen. Sergfie'berung, Iv. = ontpleats van electrische kracht). Sentrarbetz
ung, M. = centrale verwarming. Sentraff: leding, ontbinding, 't uit-elkaar-nemen.
:tneffer, f.; :tifcf),
r ation', iv. -, -en = centralizatie. hentra= 3erglie'berung4iifunft,
liffe'ren, fcbtu. (b.) = centralizeeren. Sentra: m. = ontleedllkunst; -mes; -tafel.
Witt, W. - = centraliteit (ligging in 't mid- 3erbaclen, fcbtu. (b.) = fijn hakken, stukhakken.
delpunt). Sentrefraft, i li . = -- centrale kracht. 3erbau'en, ft. (b.) = stukhouwen, stukhakken,
3entrallmnit, tn. = centraal punt, middel- fijnhakken; (den knoop) doorhakken.
punt. Sentrebertnaltung, tu. = centraal 3erfau'en, fcbtu. (lj.) = fijnkauwen.
bestuur. 3entrie'reit, fcbtu. (b.) = centreeren: 3erffeVuern, fcbtu. (b.) = klein maken, in
in een middelpunt brengen. Sentrtfuge: kleine brokjes verdeelen, verkruimelen.
(raft, tu. = centrifugaalkracht: middelpunt- 3ertfotefett, fcbtu. (b.) = stuk-, fijnkloppen.
-vliedende kracht. Sentrifugal'Oenbef, 1. = 3erffiirten, fcfpro. (b.) = doen splijten, klieven;
(aan machines) conische slinger, centrifugaal3erffiirtet = gespleten, vol spleten ; verdeeld.
regulator. Sentrifu'ge, iv. -, -n = centri- 3erfnaclen, fcbiu. (b.) = (stuk)kraken.
fuge: centrifugaal-machine. SentriOetar: 3erinauti fitett, fcbtu. (b.) = verkreuken, verfraft, W. = centripetaalkracht: middelpunt- knoeien, verfrommelen.
zoekende kracht. aenstrifrO, zie 3entral. 3en': 3erfnirlcben, fcbiu. (lj.) = (eig. de tanden)
tritoinfel, tn. = middelpuntshoek. 3etetrunt, stukbijten; fig. neerslachtig maken. 3er:
fnirfcbt' = berouwvol, boetvaardig, door
f. -(b), ..trett = centrum, middelpunt.
Sen'tuntbirn, zie entumbirn. Sentu'rie, zie wroeging verteerd. 3erfttfr'frbung, =
wroeging, gebrokenheid.
ettturie.
Scot-Lib', m. -(e) it. -en, -en = zeolieth. 3erfnitstern, Wu. (lj.) = verkreuken, verfromSelgyir, m. -d, -e = zefier, zefir (zachte melen, verknoeien.
ztiidwestenwind). 3r41jto, zie 8e13bir.
3erfo'cOen, fcbtu. (b.) = verkoken, uitkoken;
laten verkoken.
84rteV, zie ecoter.
3erar'beiten, fcbtv. (b.) = stukwerken, fijn- 3erfrat'3en, fcbtu. (b.) = stukkrabben.
maken, tot kleine deeltjes maken.
3erfrihneln, febtu. (b.) = verkruimelen, fijnkruimelen.
;3erat', zie %erat.
3erfarfen, ft. (b.) = (laten) smelten (vet,
3erbeilien, ft. (b.) = stukbijten.
boter).
3-er'befit, fcbtv. (b.) = prikkelen, kriebelen.
3erfegibar ontbindbaar, uit elkaar te nemen.
3erber'ften, ft. (f.) = barsten, springen.
3erfe'gen, fcbtu. (lj.) = ontbinden, ontleden,
aerbliirtern, fcbtu. (b.) = ontbladeren.
3erbliin'en, fcbtu. (b.) = stukslaan, (bijna) uit elkaar nemen; (in deelen) verdeelen.
doodslaan.
3erfe'fen, ft. (b.) = stuklezen, aflezen.
3erbrelten, ft. (ti.) = breken, stukbreken; ficb 3erfairfiern, fcbtu. (b.) = doorboren, gaten
ben Roll mit ettu. 3erbrecben= zijn hoofd met maken in. 3erfOltert = met gaten, vol gaten;
lets breken; (f.) = breken, stukgaan. 3er: doorboord.
brecO'ffeb = breekbaar, broos. SerbrecO'fift: 3erfuntOt' = haveloos, in lompen gehuld; in
flarden gescheurd.
felt, M. - = broosheid.
3-erbraclern, 1cbtu. (lj.) = verbrokkelen, ver- 3erntablen, ft. (lj.) = fijn-, stukmalen, vermalen.
kruimelen.
3erbriicifen, fcbtu. (b.) = platdrukken, fijn- 3erntal'men, (b.) = verbrijzelen, fijnmaken, fijnmalen, fijnstampen, vermalen.
drukken; verkreukelen, verfrommelen.
3ermat'fiten, fcbtu. (b.) = tot brij of pap
3ereaqien, zie ereatien.
maken.
prebraf', zie cerebral.
3ernasgen, fcbtu. (b.) = fijn-, stukknagen.
Serentonle' :C., zie %erentonie 2c.
3erfab'ren, ft. (b.) = stukrijden, platrijden. 3erniclyten, febtu. (b.) = geheel vernietigen.
3erfaffren = verward, verstrooid, ongeregeld, 1 3ernie'ren, zie cernieren.
ordeloos, los. Serfalyrenbeit, m - = wan- Se'ro, iv. --, ; f. = zero, nul; niets.
orde, ordeloosheid, onvastheid.
3ertiffiiefen, fcbtu. (b.) = stukplukken, ontSerf alt', nt. = verval. Serf alien, ft. (f.) = bladeren, stukmaken.
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3er4tat'3en, fcbin. (f.) = uiteenspatten, stukbarsten, stuk of in stukken springen.
stuk pulken.
3erOollett, fcbin. (b.)
prquetIMett, fcbtu. (b.) stuk- of fijndrukken.
3erraulfen, fcbin. (lj.) = uitelkaar trekken of
rukken, in wanorde maken; aerrauft = verward (haar).
3erribilb, f.=karikatuur, verwrongen of beelding, spotbeeld.
3errerbett, ft. (b.) = fijn- of stukwrijven.
3erreifrbar = verscheurbaar. 3erreilieu, ft.
(b.) verscheuren, stukscheuren, scheuren;
feine Stetten a. = zijn ketenen of boeien verbreken; (f.) = scheuren.
3er'rett, fd)in. (b.) = rukken, (hard) trekken,
sleuren; in ben Rot a. = in of door 't slijk
sleuren; ficb mit einem a. = met iem. been
en weer twisten, kijven.
3erritti ttett, ft. (1.) = verloopen, vergaan, wegsmelten; iyie gewonnen, fo 6erronnen = zoo
gewonnen, zoo gewonnen.
3erriffettbeit,
- = havelooze toestand;
verdeeldheid, tweespalt.
3errulYfett, fcbtn. (b.) = uitelkaar plukken,
stukplukken.
3errittlen, fcbin. (b.) = in de war brengen,
schokken, ondermijnen ; eine 3erritttete (refunb=
beit = een geschokte gezondheid; fein%erben=
ft)ftem ift gan3 aerriittet = geheel in de war;
aerritttete Zerbiittniffe = ontredderde toestanden. 3erriirtuttg, - = ontreddering, geschoktheid, verwarring, vervallen toestand.
3erfMerten, fcbin. (b. u. f.) = verpletteren,
te pletter slaan.
3erMiefiett, ft. O.) = stukschieten.
3erfc#1a'gen, ft. (b.) = stukslaan, in stukken
slaan, bijna doodslaan; id) bin hie a. = ik ben
doodop, als geradbraakt; (t.offnungen, Vane
ti. ficb = verwachtingen, plannen lijden schipbreuk.
3erfcbutei'fiett, ft. (b.) = stuksmij ten.
3erfrOutel'aett, ft. (f.) = wegsmelten; 3., fcbin.
(doen) wegsmelten, laten smelten.
(ti.)
= verbrijzelen, veraerfitnteCtern, TO.
pletteren.
3erfe4tteisbett, ft. (b.) = stuksnijden, in stukken snijden; ('t hart) verscheuren.
3erfetrbar = uit elkaar te nemen, ontleedbaar.
3erfet'Aett, fcbtv. (b.) = uit elkaar nemen,
ontleden, ontbinden; (zedelijk) bederven;
se = ontbonden worden (scheik.); Berta:
3uttgOnopfl, nt. = ontbindingsproces.
3erfpallen, 3erfOteilgn, fdpn. u. ft. (b.) =
in stukken splijten of klooven.
ROA-Ulertt, fcbin. (l.) = versplinteren (eig.
en fig.), in splinters slaan; (f.) = in splinters
vliegen, versplinteren.
3erfpren'gett, fcbin. (b.) = in stukken doen
springen; (vijandelijke troepen) verstrooien.
aerfprin'nett, ft. (f.) = in stukken springen;
ber £o,f 3erfpringt mir = mijn hoofd barst.
3eritanttrfett, fcbtn. (b.) = fijnstampen, stukstampen.
3erftau'bett, fcbi-u. (b.) = doen verstuiven.
= doorstëken, stuksteken,
3erfteAett, ft.
stukprikken.
verstuiven.
3erft-te'bett, ft. (f.)
serftiiebar verwoestbaar, vernielbaar. 3er=
farett, fcbin. (b.) = verwoesten, vernielen;
(gezondheid) verwoesten; (hoop) verijdelen.
- = verwoesting, vernieSerftirrung,
ling. 3erftteruttOgeift,
= vernielzucht.
vernielingsoorlog.
Serftivruttgartes,

Seug.

Berftij'rungCltuft, in., :jinn, tn. = vernielzucht. 3erftititung4tuerr, f. = vernielingswerk. SerftiVrungOvut, tu. = vernielwoede.
3erfto'flett, ft. (tj.) = fijn- of stukstooten, in
stukken stampen, verbrijzelen.
3erftrett'en, fcbin. (tj.) = verstrooien (in alle
bet.). 3erftreut' = verstrooid. 3erftreur4eit,
- = verstrooidheid. 3erftreWung,
-en = verstrooiing; afleiding.
verbrokkelen, in
3erftiiclettt, fcbin. (tj.)
stulcjes maken.
3ertalitett, zie l ertanien.
3erteit'bar = (ver)deelbaar. Serteirbarielt,
in. = (ver)deelbaarheid.3ertei s ten, fcbin. (n.) =
verdeelen, in stukken deelen; ontleden, uit
elkaar nemen ; (de wolken) breken, verstrooien;
(een gezwel) doen verdwijnen; tic4 3. = zich
verdeelen; (van de wolken) breken, uiteengaan; verdeeld worden. 3ertelluttg, =
verdeeling, verbrokkeling, ontleding.
ertie'rett, zie certieren.
ertifirar, 1. = certificaat, attest:
bewijs. 3ertifi3ie'rett, fcbin. (b.) = certiticeeren: getuigen.
3ertii4i'fern, fcbin. (b.) = breken.
3ertrantlietn, fcbi-n. (b.) = vertrappen, vertrappelen, stuktrappelen.
3ertresten, ft. (b.) = vertrappen, vertreden,
onder den voet treden, met voeten treden.
3ertriiutItteru, fcbin. (b.) = verbrijzelen, vernielen, verwoesten, tot een puinhoop maken;
(verwachtingen) verijdelen, den bodem inslaan. Bertriintliterung, in. - = verbrijzeling, vernieling, verwoesting; verijdeling.
Serbetatly urft, zie t ernetatinurft.
3ertnerIett, ft. (lj.) = uit elkaar werpen; ficb
mit einem a.
ficb mit einem ilberinerfen.
3ertuliblett, fcbin. (b.) = uiteenwoelen, stukwoelen, doorwoelen, ondergraven.
-fe = oneenigheid,
3ertuiirrni0,
onmin, tweespalt.
3er3aulett, fcbin. (b.) = in de war brengen,
verwarren, dooreenwarren.
3effie'ren, zie ceffieren. Beffion', zie effion.
3efilottar, zie ll effionar.
3e'ter fcbreien, zie tetern. 3eitergefMrei,
f. = noodgeschreeuw, noodgeschrei. 3eter:
ittor'bio ! = 0 wee! moord! 3e'tern, fcbiro.
(b.) = woest schreeuwen, krijten; moord en
brand schreeuwen.
Betlet, m. - = stukje papier, briefje ; lijst ;
(boeken)lijstje ; (stem-, aanplak )bilj et ; (schouwburg)programma ; (huur)bordje ; (bij 't weven)
schering, ketting. 3eftetantteber, en. = aanplakker. 3etletbauf, tv. = circulatiebank.
3etlettten, f. - = briefje. [3erteht,
zie an3ettetn]. SetitettUct4i, tn. = verkiezing
met briefjes.
3euri)! (oud en poet.) = 6iebe! zoo ook be
3eurOft, er 3etutt = bu 3iebft, er 3iebt.
--e = goed, stof; klee(de)ren,
3eug, 1.
kleeding; gewauwel, kletspraat; slechte waar,
bocht; er bat bad 3. bate = hij heeft er de
middelen, de bekwaamheden voor; arbeiten
tnab bad S. bat= zoo hard mogelijk, danig;
ink 8. geben, fhb ink 3. legen od. inerfen =
hard aan 't werk gaan, aan den slag gaan;
er gebt fcbarf in?, 3. = hij gaat krachtig te
werk; er ift (gut) auf bem Beuge = hij is heel
wel; einem ctn. ant Seuge ft-idea = kwaad van
iem. spreken of iem. iets brouwen of iem.
zeggen, laten merken waar 't op staat; bet
ift 3. = bocht; buinine?, 3.
Sein! ---
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onzin. Settgittutt, f. = artillerie-intendance.
Senn'brucf, m. = 't drukken (van geweven
stoffen). Seun'bruffer, nt. = katoendrukker.
3enine, nt. —n, —n = getuige; bie Beugen
bernebmen od. berbbren = de getuigen ondervragen of hooren.
Sett'nefalf, m. = genitief.
gett'nen, fctiv. (b.) = verwekken, in 't leven
roepen; maken, vervaardigen, voortbrengen,
veroorzaken; fur, iniber (gegen) einen =
voor, tegen iem. getuigen ; bad aeugt bon tocb=
mut = getuigt van ...; [ber fott ntir'?, a.
ob
. = hij zal mij verklaren, of . . ..]
3eu'nettau0age, to. getuigenverklaring.
Setvgenbeineit4, nt. = bewijs door getuigen.
Seu'nettil eib, m. ; :ner0r, 1. (od. :Amuck:
= getuigenileed; -verhoor.
utung,
= verwekker, voortSettiner, tn.
brenger.
Settglfabrif, in.; :fabrifant, m.; :1)tutbef,
m. = fabriek voor geweven stoffen; fabrikant
van g. s.; handel in g. s.
Seugl)auptntattn, tn. = kapitein der artillerie.
SeugliatO, 1. = tuighuis, arsenaal. Senn':
bau0Jerinalter, m. = tuighuismeester.
Seuglierr, nt. = inspecteur van 't arsenaal.
' eu'gin, tn. —, —nen = getuige.
englantnter, iv. = tuig-, wapenkamer.
= zeugma (een foutieve
Seuona, f.
zinssamentrekking).
3enotteifter, nt. = tuigmeester, directeur
der artillerie.
Seun'ttW, ..fe getuigenis; getuigschrift, attest; (school)rapport; B. bon ettn.
ablegen = getuigenis van iets afleggen; 3.
ber Meife = einddiploma.
't persen van stoffen om
Seun'preffett, f.
gereedze to glanzen. setzpi'fr4ntieb, m.
schapmaker. 3enn'itiefel, = stoffen laarsje.
Seu'eung, tn. — = verwekking, voortbrenging. 3ett'nuitOfii4in = vruchtbaar. Sett':
nunOnfieb, f. = teeldeel. Seu'oungRraft,
iv. = voortbrengend vermogen, voortbrengende kracht.
Beun ituagen, tuigwagen, bagagewagen.
ettglniirter, nt. = oppasser in 't arsenaal.
eunluefier, m. = stoffenwever.
Binqu13: rentevoet.
nt. = Zeus, Jupiter.
mite, zie Beite.
—n = groote rozijn, cibebe.
tn.
--n = wijfjeshaas, -konijn.
tv.
m.
= civet. Sifietifalle, tn. =
civetkat.
3ifw'riunt, zie Giboriunt.
id o'rie, zie Gicborie.
—n = sik, geit. 31cMett,
tele,
— = sikje, geitje. Sittaacf,
(3ittfein,
—e = zigzag; 3. od. lot B. Taufen=
m.
zigzagsgewijze loopen. Sicrattcflinie, tn. =
[zigzaglijn.
rber, zie Giber.
= tijk.
—,
ielte,
= geit.
tD. ---,
— = (dak)pan; baksteen,
ie'nef,
tegel; 8. Brennen pannen of steenen bakken.
= tegelwerk. Siena:
Sie'nelarbeit,
brennerei, = pannen- of steenbakkerij.
.3ie'nefilbarf), fi.; :berfer, m. = pannelidak,
-dekker (leidekker).
—, —en = steen- of panneSlender,
bakkerij.
= baksteen11Sie'gell;erbe, tn.; :farbe,
aarde (of: tichelaarde); -kleur.

.J. =

Aiefieffarbig = baksteenkleurig.
Sie'nellIform, tn.; :Witte, iv. = steen of
panne II vorm ; -bakkerij.
= baksteenmuur. 3ie'gef:
Sie'nefmatter,
f. = steengruis, -poeder. Sie'neintel:
fter, nt. = steen- of pannebakkersbaas.
Sie'gefofett, nt. = steen- of panneoven,
ticheloven. Sie'nelPfatte, = steenplaat,
tegelplaat, tegel. siegeffituppe, iv. =
panne- of steenloods. ,3ie'cletftein, =
tegel, baksteen. 3leinefftreitter, m. = steenof pannebakker. Sie'neftuerf, f. = tegelwerk,
tichelwerk.
Sie'nettart, iv. = geitesoort; geiteaard, geitemanier. Alei genartig = geitachtig.
,Sieigettllauge, 1.; :Dart, m.; :boot, m. =
geite oog ; -baard (of: -sik) ; -bok.
f.; :fug , nt. =
Sienettll felt, 1.;
-vleesch; -voet (of: -poot).
3fe'nenfiltig = met geitepooten. Sie'gen:
*tar, f. = geitehaar. Sienenbainer, tit.
— = zware, knoestige stok.
nt. =
Sie'nettilfjirt, m.; :Orn, f.;
geite II hoeder ; -boom ; -kaas.
ie'nettla,
ntutf. = jong geitje.
ie'nenlifeber, f.; :ntelfer, m., tn.;
:mitt, tn. = geitellle(d)er; -melker; -melk;

3

s nt.
3zr,kiweirp.eteirel

= ontsteking van de
nettftalt, m. = geitestal, -hok.
Sieger, m. -4, — = gestremde melk, weikaas.
Siegler, nt. -4, — = panne-, steenbakker.
Sidyftrunnett, m. = put (met een ketting),
3teljen, ft. (b.) (fcb 5iebe; aog; 5Oge; afebe!
ge3ogen) = trekken (bijv. bie $55tocre od. an
ber Otocte = aan de bel; einen bei od. an ben
,aarett, am Diode; einen 8abn, ben Zegen,
einen eagett; ein Scbiff; £eute an ficb = menschen tot zich; bte 9.1ufmerffamfeit auf
de aandacht; einen Gecbfe1; ein 2(); Vtutett,
Zorteit, eine 3ebre (een les), einen Scbtui3
(besluit) atO ettn. ; bie euraet nub ether
801; Zrabt, eine Oren3e, $arat,
tete; etiv. ftraff, fcbief 5.); ein $ftafter, ber
Zee 3febt = trekt; halen (bijv. einen au?, bent
Uaffer; ettv. nub ber Zafcbe; bie Raftanien
auf bemFeuer; bie Sonne 5iebt Vaffer; ficb
ettn. auf ben iat b frembe Zrbeiter ink 2anb
a.); bie Vtcbfeln 5.= de schouders optrekken;
in ben Staub, ben not 5. = in 't stof, in
't slijk sleuren; inb lingtiid in 't ongeluk
sleepen; fcbtimme olgen nacb ficb 5. = kwade
gevolgen na zich sleepen; bie ¶ame, ben
Abnig od. mit bent Aiinig a. = (in 't schaakspel) de koningin, den koning verzetten;
(Saiten auf ein rc anftrument) = spannen;
(bein auf '11afcben) = tappen; ber
3iebt= die slag komt aan; eb Jiebt ='t tocht,
trekt; 3tebt micb burcb atte Otieber = ik
heb trekkingen, 't gaat me door alle laden;
einen her Oericbt 5. = iem. voor 't gerecht
brengen; einen ink Zertrauen a. = in vertrouwen nemen; einen ink ChebeintuN a.
in 't geheim betrekken of inwijden;
einen atO ber Atemme, $atfcbe, Zeriegenbeit
3. = iem. uit de klem, verlegenheid helpen ;
etin. lob 2kberticbe 5. = iets belachelijk maken ;
2icbte a. = kaarsen maken; einen Zergteicb
3. = een vergelijking maken; eine .:)igerung
at.t ettn. 3ieben = een gevolgtrekking uit
iets opmaken; (einen Graben) graven; (18112
men, Oenitife) kweeken, telen; (einen Vett-
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fiten) opvoeden, gewennen; (f.) = trekken
(bijv.: bie Sd)tnatben 3. nad) Siiben; bie
Sotbaten 3. burcb unfer 2attb; in bie rentbe
; in ben krieg od. ink etb 5. = te
velde trekken); gaan (bijv. Oebanfen a. mir
burcb ben kopf; tat mid) 3.); er 3iebt nacb
81 = hij gaat in R wonen; bie 9Jlagb aiOt ben
1. tai = de meid gaat den len Mei weg of
uit haar dienst; fidj 3.: bie Zruppen 5. ficb
tnefttuara = de troepen trekken naar 't westen ;
hie Ziir bat ficb ge3ogen = de deur is getrokken; ein alatt, Graben 3iebt ficb um bie
Stabt= een muur, gracht loopt om de stad;
ber leg 3iebt ficb in bie range = er komt
geen Bind aan den weg; bie sSerbanblungen
ficb in bie range = de beraadslagingen
worden gerekt of sleepende gehouden; zie
ook: Oetracbt, erivanung, A'atte,
Oentiit,
,ut, furs, ,2iinge, Lieber, Mat, Wecben,
fcbaft, Zerantmortung, atueifet.
ictrbarmonita, tn. = handharmonika,
lay bunb, tn.; :tau, 1. = trek II hond; -touw.
—, —en = trekking (van loten).
ie'tjung,
= verhuistijd (voor gezinnen,
Sietypit,
dienstboden enz.).
f. —(e* —e = doel (van wenschen e. d.);
doelwit (bij 't schieten); einddoel, eindpaal
(bij wedren e. d.); einde; termijn,
tijd]; er fcbiett fiber bad 8. binau = hij
streeft zijn doel voorbij; einetn Zing ein Biel
ftecren = aan iets paal en perk stellen; otjne
tat unb 8. = in 't wild, in 't honderd of
zonder maat, zonder zich te beperken; one
= op goed geluk, zonder doel,
atnecf nub
doelloos; itetite mir bad Stet.. = ik stelde
mij ten doel. atelen fcbtu. (tj.) = mikken,
aanleggen; bad fcbien mir auf mid) ge3iett =
dat scheen op mij gemunt; [doelen, betrekking hebben (op), gericht zijn (op); kweeken,
telen]. Aterbeibufit = welberekend, recht
op 't doel afgaand. Sie'ter, m. — =
mikker; man aan de schijf. 3iet'W = doelloos. Stel'Outtrt, m. = mikpunt.
= schietschijf; mikpunt, doelwit (ook fig.).
I. ,aleitt: mit 8. nub Sob-id= met gepastheid,
netheid.
II. Stem,—e staartstuk, lendestuk.
3ieinten u.flit a. fcbtu. (b.) = passen, gepast
zijn; eine fotcbe Spracbe siemt ibin ntdjt od.
giemt ficb fftr il)n nit = zulk een taal past
hem niet; er weit nicbt, tnct ficb iiemt =
wat gepast is.
= lendestuk, staartstuk
3ie'nter,
(van wild).
3iettairti = tamelijk, vrij; vrijwel, vrijgoed;
er ift ein *tut-liter efet = een vrij groote
ezel; 5. fertig = zoo goed als klaar; a. fo
bijna zoo groot als ik.
prof time
Ate'Peit, fcbtu. (b.) = piepen; einen an ben
(aaren a. = aan het haar trekken.
—, --en = sieraad. Sicriaffe, m. =
,Sier,
—(eA
fat, modepop, saletjonker. 3ie'rat,
e; In. —, —en = sieraad, versiersel,
versiering. Sier'benget, zie aieraffe. 3ier':
buCtabe, m. = sierletter. Sic-vibe, tn. —,
, fcbtn. (b.) = sieren,
= sieraad. Me'rett
versieren; fic0 3. = fatterig zijn, den fat of
't nufje uithangen, preutsch of nuffig zijn,
zich aanstellen; complimenten maken; ge,
iiert = gemaakt, geaffecteerd. 3iererei', tn.
—, --en = aanstellerij, gemaaktheid, affec= (bloemen)tuin.
tatie. 3ier' flarten,
sierlijk, elegant, bevallig. arteri:
Atertict)

Stobeitaft.

to. -- = sierlijkheid, bevalligheid,
elegantie. 3ter'llefe, 03. = pronkstertje,
pauwinnetje. [Sic-riling, m. —(e), —e =
3ieraffe]. 3ier'4iflan3e, tn. = sierplant.
zie aiertiefe. 3ier'rat, zie 3ierat.
Siefe = volksuitdrukking voor : %cafe.
Sies fet, m.
—; SiefetutatO, tn. = bergrat, slaaprat.
= een soort netel.
teft, m.
if'fer, Iv. —, —et = cijfer; mit aiffern fcbrei,
ben = in cijfers schrijven. Sifferbtatt, I. =
wijzerplaat, cijferplaat. 3-ifferfcbtiiffet, m. =
sleutel (van een geheimschrift). 3ifferfcbrift,
tn. = cijferschrift.
igaretle, 3igarre, ziecigarette, igarre.
= Zigeuner.
igett'ner, nt.
nerbanbe, tn. = Zigeunerbende. 3igeu'ne:
nen
=
Zigeunerin.
3-igettitte:
rin, tu.
rifcti = Zigeunerachtig, Zigeuner
31getenerlitnabe, m. ;
f.; mtlibcPen,
1. = Zigeunerilknaap; -leven; -meisje.
igett'nerutdig = Zigeunerachtig.
f. =m.;
3igeu'nerll
Yu.;
Zigeunerlitaal, -dans; -vrouw.
ita'be, tn. —, —n = cikade, boomkrekel.
iti'atunt, zie lliticium.
--n = platboomde schuit, praam.
Me,
—n = cymbaal, cymbel.
int'bet, Yu.
--e; tn. —, —en = helmminter', f.
versiering.
—
= kamer, vertrek; een
3inenter, f.
40 tal vellen; [gebouw].
f.) =
(od.
3itninterliarbeit, tn.; :agt,
tunmer werk ; -bijl.
intInerbecie, tn. = zoldering, plafond.
timmeren,
— = timmerij,
Inttneret',
timmerwerk. 3int'ntergefelte, m. ---,---timmermansknecht.31mtntergtormaftit, tn. = kamergymnastiek.
3thenterlibanbfuert, f. ; :bola, T.; :tetirting,
m. timmedmansambacht, -bout; -mansleerling.
SintinterlIntann, nt.; :meifter, m. t imme rllman; -(mans)baas.
&influent, f(*). (f).) = timmeren, (met de
bijI) behouwen.
m. = timmeril,Sinenterilttaget, m.;
spijker; -werf (of: -plaats).
3int'merpotier, m. = meesterknecht. atm':
= reeks kamers. Sintluerftiict,
uterreibe,
== stuk timmerwerk. Siufmertiir,
kamerdeur. 3int'nterung, — = betimmering, beschotwerk. Sintinterberaierung, tn. =
kamerversiering. 3intintertuert, f. = timmerwerk.
== kaneel; eine tattge
3im'ntet, nt.
een pijp kaneel.
SinentetIlbaum, nt.; ,bratintweitt, in.; :Re:.
ruck = kaneelliboom, -brandewijn; -reuk
(of: -geur).
Bitn'tnetiltonfert,
:iit, T.; :Ptatid)en, f. --kaneellibanket; -olie; -koekje.
; :ftange, tu. =
3int'utetIlrinbe,
bast; -pijp.
SimPeret', zie aimperticbfeit. Aint'pertid) =
preutsch, sentimenteel, geaffecteerd; sip.
3int'Oertirt)teit, — preutschheid, sentimentaliteit, geaffecteerdheid. 3int'pern, Wu.
(tj.) = preutsch doen, zich sentimenteel aanstellen. 3imPlertid1 (Zuidd.) = 3imperticb.
intt, zie Bimmet; 8. macben, zie 5impern.
= een soort
mint od. Sin'beltaft, nt.
taf of tule.

3
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inigutunt, zie
f. -(e)
zink. Sinfarbetter,
int, m.
= zinkwerker. 3infiartig = zinkachtig.
,3-infibark 1. = zinken dak.
= tand
--n ; Sittlen, in.
3tn'te, tn.

Sobetfang.
10i4ierteitt, f. = podagra, pootje, jicht.

iriftel, tn. -, -n, 31rifte'lbaunt, m. = Sibe3rische
pijnboom (in de Alpen en Karpathen).

3tribetbriite, tn. = pijnappelklier. 3ir'bel:.
mob tv. = pijnappel.
ir'fa, zie circa.
WO-tint 2C., zie ll ircaffien 2c.
, irlel, in. -ti, - = cirkel, kring, gezelschap,
[band, diadeem]; passer..Str itethonett, nt.=
cirkelboog. 3irleltiirtittg = cirkelvormig.
31rIellinte, in. = cirkellijn, cirkel. 3irsieln,

(van een vork, hark); (scherpe dunne) rotsspits; (spott.) lange neus; klaroen.
.tts'fett = zinken, van zink.
Sinifenbiiifer, m.; Sinfeniff, in. -en, -en =
ittn. (b.) = loopen, circuleeren; (met den
klaroenblazer.
= passer) afpassen, zuiver trekken; netjes, preSin/'Herb f.; :fabrif, M.; :4anbel,
cies afmeten. 3ir'felrunb = cirkeirond. Sir':
zinkilerts; -fabriek; -handel.
= met tanden bezet.
felfilge, tn. = cirkelzaag. 3irlelftf)aufel,
3infooraOljte, in. - = zinkografie. 3info,- in. = passerbeen. 3irlelfc4Ittfb III. = cirkelredeneering, vicieuse cirkel. 3i-rieff010,
= zinkogravure.
grattu're,
tn. = punt van den passer.
f. = zinkoxyde.
irfular' 2C., zie ll frfutar 2C.
= tin. 3inn'bergWerf, =
3intt,
tinmijn.
irfuntfier, zie l ircumftel'.
-, --it = tin(ne), dak.
irift0, zie tl irctt.
Sitt'ite,
irm, 3irn, m. -(eA -e, zie Birbet.
git'nern = tinnen, van tin.
=
fr'pe, hi. -, -n = krekel. 3i0en, fttin.
Sinttler3, f.;
m.; :gnaw,
(b.) = tjilpen, sjilpen; piepen.
tin (lefts ; -gieter ; -mijn.
31r3en'fiftte Spiete, zie circenfifcbe abide.
ettn'4altig = tinhoudend.
= vermiljoen, bergrood. idajoillipt, zie cBalpinifdi.
Sinno'ber,
OA, m. -e s , -e = gesis, gefluister. efolyln,
inno'berrot = vermiljoenrood.
;3inn'itatte, tv. = plaat tin. 3inn'tuare, = fcbtn. (tj.) = fluisteren, mompelen. 3i'fitett,
fcbin. (b.) = sissen; (van water) razen, zingen.
tinwaren.
-en = belasting, schatting, aillter, m. --4, - = sisser. 3ifrbletut,
hefflng, cijns; pacht, huur; Binfen (Zuidd. 3Ifelle'rett, zie cifetieren. [tn. = sisklank.
Bin) = rente, intrest; Chetb auf Binfen at0=
Wlett4ainifri), zie ciUeitbaniftb.
teiben, tun = op rente geven, zetten; Binfen
ifter'ne, zie ifterne.
tragen opbrengen; mit Binfen inieber=
itaberle, zie tl itabefle.
geben = met rente teruggeven. 3ftWitar = , itat' 2c., zie Cs itat 2c.
cijnsbaar, schatplichtig. 3itWbrief, m. =
ilber, M. -, -n = citer. 3i't4erfc4Idger
leenbrief. &Jen, fcWv. (tj.) = cijns, pacht, od. :fpieler, in. = citerspeler.
rente betalen; (winst) opleveren. Sinifett: 3itie'rett, zie citieren.
bereciptung, = renteberekening. Sitt'f0: i'to, zie cito.
3i1W, m. = intrest van intrest; samengestelde , itrat', zie itrat.
intrest. 311Wfret= vrij van intrest, renteloos;
itritt', zie tl itrin.
3. auUeibett = renteloos leenen. SitWfret4eit,
itronat', zie (Sitrottat.
= cijnsvrijheid, vrijdom van opbrengst.
' itro'ne, tn. -, -it = citroen.
rentellvoet;
itro'nettlitiaunt, m.; :effen3, tn. = citroenliSitWlifufb
:garantie,
boom; -spiritus.
-waarborg.
SitO'grofstett, nt. = belastingpenning, be- aitro'nettilfarbig; -gait = citroenlikleurig;
-geel.
lasting.
SitOlytOtt, m.: rot, 3ornig tuie emu 3. = als 3itro'nenlIkil, 1.; :Incite, 11). (od. :quetfcber,
m.); :faft, m. = citroenilolie; -perser; -sap.
een kalkoen(sche haan).
311Wfierr, tn. = grondheer, hoefpachter. 3itro'nenfat3, zie %itrat.
attOlo = renteloos. 3itt4'4ftirbtig = schat- Sitro'nettlIfaure, in.; *Lytle, W.. :fiteibe, in.;
:Wafter, 1. = citroenilzuur; -schil; -schijfje;
plichtig.
m.; :tattelle, -water (of: limonade).
SitW'llreebnung, tn.;
= rentell(be)rekening; -bewijs (of: couitrulle, zie itrufte.
pon); -tabel.
ititerllactl, nt.; :afte, in. = sidderijaal; -aap.
3110'tragenb = rentegevend. SiiWtag, in. = Itlerefite od. :efoe, tn. = tril- of ratelvervaldag. rattWberluft, tn. = renteverlies. populier, esp. Sitlerfifit, in. = sidderrog,
311Witteife = bijwijze van rente. SitW3a4: trilrog. Sitlergotb, f. = klatergoud. Sitter:
grad, f. = siddergras, trilgras. 3ititern, fcbin.
lung, to. = rentebetaling.
3i'on, f. = Sion, Zion. 3ionifti, nt. -en, (l.) = sidderen, trillen, beven; bar aurcbt,
-en = Sionist. 31'onMoiittter, in. = wachter Vingft, areube 5. = sidderen van ...; er aittert
am gan3en &the = hij beeft over zijn gevan Sion, dweepziek geestelij ke.
3i4rfet, m. - = punt, slip, tip; er bat heele lichaam.
an alien bier Bibfetn = hij is er achter; er 3It'terilpap4el, in.; :rod) e, In.; :ftimute, to.;
faW an alien bier Billfetn = pakt de zaak :OM In. = tril II populier ; -rog; -stem ; -register
voorzichtig aan. 3 .101eita = met punten. (of: tremulant).
310'teltniitle, = slaapmuts, tipmuts. 310': Witter, at. -? = zedoar, maagwortel.
fetturk f. = puntdoek. 314elig, zie 3thfelig. ith m. ---e = sits, gedrukt katoen.
= (kleine) ui, look.
it'3e, tv. -, -n = borstwrat.
3-10orte,
-,
3i00 (Noordd.): er farm nicbt 3. fagen = hij
ibil', ,31bit' le., zie cibit, Csibit 2C.
itiWut10, zie itarritt,?,.
kan geen woord uitbrengen (van vermoeid.---_-- sabel (dier en vel).
heid); ook
' °lief, tn. ----,
aim.Pertic0.
Strtietfattg, m. = sabeljacht.
314Y0e, tn. -, -n = gewone lijster.
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= mof van
So'beflintuff, tn.; :mine,
sabelbont; muts v. s.
3o'bettiet3, m. = sabelpels, sabelbont. Salsa:
tier, f. = sabeldier.
= tobbe.
So'ber, in.
Sobiatartirbt, 1. = zodiakaal licht. Sobi'art0,
m. = zodiak, dierenriem.
—n = kamenier, kamermeisje.
n i fe,
S
SO'clerer, nt. = talmer, draler, zaniker.
AO'gern, fcbie. (b.) = talmen, dralen, zeuren.
Siii nerung, ie. —, —en = getalm, vertraging,
aarzeling, langzaamheid.
—e = kweekeling, leerm.
ling; verpleegde (in een weeshuis e. d.).
SOlibat', zie Utibat.
I. SOU, in. —(e), SOtte = recht, belasting
(in-, uit- en doorvoerrecht), tolgeld, tol.
Bette= duim; 4 3. breit =
II. ,3011, m.
4 duim breed.
Sotrantt, 1. = douanekantoor. Spirangabe,
D. = aangifte aan de douanen. Sofrantrifiag,
= douanetarief. Soll'anfebtuft, in. = aansluiting aan 't tol- of tariefverbond. Spirant:
te4er, in. = inspecteur bij de douanen. Sort':
beantter, m. = kommies. Solrbeffaration,
in. = aangifte bij de douanen. Soireinnabitte,
= ontvangst van rechten. ,3oltreinnefmter,
m. = ontvanger van rechten, kommies, tolbeambte, tolgaarder.
3urien, fcbt3). (b.): 91cbtung, Zant a. = achting
toedragen, dank betuigen; einem Oeifail 6. =
iem. toejuichen, instemmen met iem.
= vrij van rechten; Oebanfen flub 5. =
gedachten zijn tolvrij. Soirtreibeit, =
tolvrijheid, vrije invoer. Soirtreififiein, in. =
bewijs van tolvrijheid..
,301ti llaebiet, 1.;
iv.; :gefeti, 1. =
tol gebied ; -geld ; -wet.
1.; :infPettor, in. = tol!j huis;
-inspecteur.
= een duim hoog. 3oliige ,tiot6 =
duims hout. 1. = maat van een
duim.
= tolgaarder, tolbeambte;
m.
(Bijb.) tollenaar.
tolilSoirilorbunng, to.; :Oartament, 1.
verordening; -parlement.
Soirlaatiimettet, m. = bewijs van doorvoer,
geleibiljet. Soirptabli, m. = tolpaal. SOW:
Otlitttig = tolplichtig. Soirpfliciniftfeit,
= tolplicht.
= tol ij politiek ;
:fit cin,
SoirlItiolitif,
-briefje.
Soalrbift, 1. = douaneschip. Sawfmreitier,
m. = kommies. SolriPeicOer, m. = entrepOtmagazijn.
oirftab, nt. = duimstok.
= douanestempel.
olrftentpel,
olrftod, m. = duimstok.
oirftrate,
= tolweg. 30tti ft)ftent, f. =
systeem van in- en uitgaande rechten.
Santa-at, m. (od. :tage, Iv.); :berbant. (od.
:herein), m. = tolgarief; -verbond.
oirbertuaitung, b3. :foefen, 1. = tolwezen.
—n = zone, luchtstreek, gebied;
olte, iv.
kring.
Soolittf, tn. —en, --en = zoOliet: dierversteening. Soofog', in. —en, —en = zoOloog:
dierkundige. Sootogie', iv.
—(e)n =
zoOlogie.
= zoOlogisch.
SooplAt', 1. U. in. —en, —en = zoOphiet:
plantdier, dierplant. 3013tontie', — =
zoiitomie: ontleding van dieren.

3n.

Sopf, m. —(e) , 3i9fe = (haar)vlecht, pruikstaart, staartpruik; eitt alter = een oude
pruik; bie ,erreit bent B. od. bie ,erren
Bopftrager = de pedante, conservatieve lui;
de heeren van 't oude regime, van den pruikentijd; er bat einen 6. = hij heeft een roes
beet. Soptbanb, 1. = haarlint. Soprbaar,
1. = vlechthaar. Aoto'fig = pruikerig. 3o0r:
pruik, ouderwetsch pedant
=IOC m.
mensch. Soleperiide, in. = staartpruik.
Sopfiftii, = pruikestijl. SoOrtum, 1.
--(e) = pedanterie; stijve, verwaande deftigheid. 3opt3eit, in. = pruiketijd.
3orn, en. —(e)?, =toorn, drift, gramschap; bie
Scbale(n) feitt6 :dorne iiber einen atOgief3en
de fiolen van zijn toorn over iem. uitstorten.
orn'antalt, m. = aanval van drift of toorn.
orn'auMmtr#, m. = uitbarsting van drift
of toorn. gorn'enttiratint = in toorn ontbrand.
3orn'nfiibettb gloeiend van drift, van
toorn. 3or'nla = toornig, driftig. 3orn'ntii:
tin = oploopend, opvliegend. lorn'rebe,
to. = cede in drift of in toorn.
orn'rute,
iv. = roede des toorns.
= snuivend van
3orttliAnaubettb;
drift; woedend van drift.
Soroalter, m. = Zoroaster (Oud-Perzisch
godsdienststichter).
Sole, —n = vuilheid; onkiesche
grap; Boten reifen = vuile moppen tappen.
3olenbatt, 3olig = vuil, onkiesch.
T. Sotle, zie Bette.
= dot haar, haarvlok,
II. Sotle(1), in.
haarbosje. Sotteibiir, ruige beer.
Softelbart, m. = ruige baard, lange vlokkige baard. Sattelei', it% —, --en = getreuzel, getalm; gedraaf, geloop. Sotiteibaar,
ruig, verward.
1. = ringhaar. aotlefig
.3otleir0pf, nt. = ruige bol. Sottettniiime,
= ruige, verwarde manen.
3otleitt, f,tiv. (1j.) = zeuren, treuzelen; langzaam, zwaar loopen, sjokken. 3otlia
ruig, harig,
Wait Dativ = te (er ibobnt au (in)
Bien, ,errn 91. au (in) Oerfin; au ,t,ctufe rein,
bteiben; au eaffer unb au 2cutbe; au lette
fiegen, au $ferbe fteigen, au etbe aieben;
ant, au $ferbe reifen; einem au 2eibe geben;
einem au ailf3en fatten; tuie ift bir au Mute? =-hoe ben jib te moede? bie .acre fteben ibm
au Oerge; au firunbe geben, ricbten; iur
Oeicbte geben; au bent ftbe = te dien einde;
rommt bir au flute; einen att (llafte faben;
te of om te (icb bee-ire mid), ZOnen au tnetben;
bc0 (tqatO ift Ott her raufen = te koop; er ift
nicbt au fprecben; e?, ift fcbiber fiA au entfcbtief3en;
idj babe ben Vtuftrag, bad au ftbergeben; icl
ertrage e?, nicbt ibn teiben in feben); ter
(einem our Seite fteben; au 93-lathe bringen; au
Cbren fommen = ter oore komen; au ,tieraen
Oen = ter haste gaan; au Wjren meitte
reuttbe; ntir au Liebe = ter wille van mij;
aum robe berurteilen); ter of op (iur See);
in (au aetbe liegen; au 9infang; au jener Seit,
au berfelben 3eit, ant 3eit ber Arettaailge; bij
(any ,t■ anb; Zutaenben; fontm au mir; fete
bicb au mir; aum (ltild = bij geluk; au Beiten;
tege ba?, Oetb au bent iibrigen; ftecre e& au bir;
ateffd) aum Q3rote); aan (au aii ten = aan
't voeteneinde; einem au den liegen = aan
iems. voeten liggen; icb bin au &tbe = aan
't einde; our Recbten, our 2infen = aan de
rechter, aan de linker hand; au r ifcbe geben);
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m et (5u eagen = met een rijtuig; 3u eftern, 3it'biffigen, fcbto. (b.) = toestaan.
= toebinden, sluiten; einem
au FOfingiten, au Seibnacbten; im Zergfeicb 5u 3it'binbett, ft.
bie btugen 6. = iem. blinddoeken.
bir; icb gratufiere bir au beinem (3eburtRage);
per (6u Ecbiff); op (3u berfefben Stunbe;aur 3u'bfaCen, ft. = toeblazen, dichtblazen
uit alle macht blazen; einem etto. 5. = iem.
litt5eit = op een ongelegen tijd; 6u T4)ben
fiegen, fatten = op den grond liggen, vallen; iets toefluisteren, inblazen.
bie Cate su 3 uf3; au $abiere bringen); voor 3ulititt3eitt, fcbto. (b.) = toewenken (met de
(5ur ,t,iiffte; att areunbicb aft au ibm; taugt oogen), knipoogjes geven.
au nicbt0; naar (gebe aunt ater, aum Ziref= 3usbrirtgett, unr. (b.) = (vermogen, kinderen) aanbrengen of meebrengen; (tijd) doortor,6rn 3runnen, Sur Air*, bur Scbufe,
aum benbmabfe, Sur ,f)ocweit, au Oette; au brengen; 5ugebracbte ninber = kinderen uit
Rolle fteiger, man fann ibm nicbt& 5u Zanfe 't eerste huwelijk.
macben = naar den zin; Ova fcbuf ben Tien: 3u'brocfen, fcbto. (b.) = (geld e. d.) inbrokfcben ibm autn Olfbe = naar zijn beeld); kelen; etto. aupthroden baben = iets in de
to t (bon Kopf au au t; bon ,a10 au ,t■ au&; melk te brokkelen hebben.
bon rag au Tag; au einem fbrecbett, reben, Suibrot, f. = wat er bij (nl. bij 't brood),
fagen, beten; 2 berbart lid) au 4 side 2C.; icb iets toe.
fci-u. (b.) = toebrullen.
tue bc0 5u beiner Oerubigung, au meiner
= bijdrage, voorschot.
erbofung; 5u biefem Biroecfe; Sur ,t)iffe bereft; Suibufo,
eb gereicbt au beinent (filcf; mfr Sur Oefriebi= Suitt, — = fokkerij (van dieren), kweekerij
Bung = tot mijn bevrediging; eb ioirb mfr (van planten), teelt (van dieren en planten);
Sur 3aft; ,t5artf au eetten berarbeften; au Orei tucht; zedigheid, kuischheid, ingetogenheid;
in alter 8. unb ebrbarfeit, in anen Bilcbten--=
berfodjen; er bat eb 3um $rofeffor gebracbt =
in alle eer en deugd; eine torte een dolls
tot prof.; einen bunt Vthgeorbtteten totibfen,
aum 3etjrer ernennen, aufeinem areunbe ma= boel; [bet Scbafe 8. = de schapen, de kudde].
den, Sum Oeifbief netjnten); ten (5u enbe 3iirirteit,fcbto. (b.) = (dieren) fokken ; (planten)
kweeken; (dieren en planten) telen. 3ii0ter,
gebett, fommen, bringen; mir aum trot = mij
= fokker, kweeker.
ten spijt; aum Oeften ber %rmen; etb). 1,um m.
beften geben; 5u guter ten langen leste); 3uc4VbatO, = tuchthuis; su Z5"abren
8. berurteifen = tot 2 jaren tuchthuisstraf
naar of tot (ficb 6u einem toenben, febren,
neigen; au einem auffcbauen; bie Kugen au veroordeelen. 3tutt'OatOauffeber, nt. =
tuchthuismeester. Suit t'batOg efangener,
einem auffcbfagen); u i t (er tut eb mir au 2iebe =
— = tuchthuisboef,
Sititt'biitOfer, m.
nit liefde voor mij); om te (5u aft Sum
tuchteling.
raten; eb ift bum Marenbtnerben, nicbt Sum MO=
=hater, m. = tuchtSue4t'f-AuCftrafe,
batten; $abier aunt cbreiben);
straf; -directeur.
bur Kber faffen = ader laten; sur r lir, aunt
aertfter, sum ,attfe bitta-t0 = de deur, 't ven- SueOtibeitilft, tn. = spring- of dekhengst.
= zedig, kuisch, ingetogen.
ster, 't huis uit; our Belt = tegenwoordig;
au nittag, au Vfbenb fbeifen= 't middagmaal, fcbbi. (b.) = tuchtigen, kastijden. 31441101M =
't avondmaal gebruiken; au unterft, au oberft = zedig, kuisch, ingetogen. Sii0tigung, tn. =
onderaan, bovenaan; 6u 6tueien = twee aan tuchtiging, kastijding.
m. —(e)&, —e, zie BucbtbilitUer.
twee, met zijn tweeen; -6u seine, au Olere
geben = naar 't wijn- of bierhuis gaan; 5u 3ititt'foi( = tuchteloos. Sucbrfofigteit,
=
tuchteloosheid.
—
Scbiffe geben = scheep gaan; 3u areu6e Eriedjen = zoetebroodjes bakken, zich onder- Bur4ti lliiteifter, m., :tttittet, f. = tuc h tllwerpen; au ebener frbe = gelijkvloers; aum meester; -middel.
= raspaard. 3tutt'boft3et,
ucüt'pferb,
Recbten feben = toezicht houden; er tat eb
=--tn. = correctioneele politie. Surtyt'rute,
mir 6u mir awn 51r4 = om mij te
Suif)tlebat,
f. = rasschaap.
tuchtroede.
hinderen; our 9-tot = desnoods; ficb 611 robe
= zeug, moederzwijn.
ucbtle9tueln,
facben, gramen = zich dood lachen, kniezen;
uctrftter, nt. = springstier. 3ticlitItute,
einen bunt nrilbbef fcbfagen= iem. lam slaan;
to. —
= veulenmerrie.
gebt ibm nidjt bum beften = niet al te best.
au, Wbb. = toe, te; at) unb 6u = of en toe; fokkerij (van dieren), kweekerij (van plan3uMV:
ten),
teelt
(van
dieren
en
planten).
van tijd tot tijd; Me r Lir ift 5u = is toe,
Web, f. = fokvee. 3uMtittiabf, = natuurdicht; nacb ,t■ aufe 3u = naar huis toe, in de
Uct, tn. —e = schok. [keus.
richting van 't huis; ttacb blorben 3u = in
ucleftrab, m. = sukkeldraf; im 8. = op
noordelijke richting; nur au! od. intmer au! =
een sukkeldraf.
vooruit maarl; 5u bief, au grof3 = te veel,
Auallererft ('t) allereerst. [te groot. 3tteren, fcbio. (b.): bie 9.fcbiefn od. mit ben
%Man 5. = de schouders ophalen, schokSua'be, m. —n, —n = Zouaaf.
schouderen ; (met de wenkbrauwen) zenuw3u'bauen, fcbto. (ti.) = toe-, dichtbouwen.
achtig
trekken; lute, Strabfen6.= schieten;
=
toebehooren,
f. —(e);
bijgebouwen, wat er bij behoort. Suibebiir: eb aucrt mir in ben Ofiebern = ik heb trektette, $f. = onderdeelen (van een rijwiel e. d.). kingen in de leden; spott au& um feinett
Au'beifien, ft. (tj.) = toebijten, toehappen; 9,Runb = hij heeft een spotachtigen trek om
den mond; (van ingewanden) trillen.
Wader 5. = flunk eten.
au'befottinten, ft. (b.) = (een deur) toe- of 3iiefett, fcbtv. (b.) = ('t zwaard, den dolk)
dichtkrijgen; (iets) toekrijgen, op den koop trekken.
= suiker. 3tterera4fel,
3ttefer, m.
toe krijgen.
zoete appel. 3uclerartig = suikerachtig.
tt'bettantt, 3u'benannt = bijgenaamd.
Suclerbiirter, m. = suiker-, banketbakker.
= tobbe, kuip.
Sieber, m. —b,
W.; :birtte, to.=
3u'beretten, fcbto. (tj.) = toebereiden. 3u'be: SuciferIlbau, nt.;
suikerilbouw (of -cultuur); -vorming; -peer.
= toebereiding, toebereidsel.
reitung,

Suderbrot.
ucierbrot, f. = banket, suikergebak.

:bofe), iv.; :erbfe,
uc'rerlIbiiMfe
8suikerljpot
-vaas); -erwt.
(od.
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SuciferlIfafi, 1.; Norm,
:gebactette, f. =
suiker 1 vat; -vorm, -gebak.
= suikerilSuclerlinefitntact,
:nut
smaak; -glazuur.
Aucifertlattig = suikerhoudend. Suclerbut,
m. = suikerbrood. Suci ferianblei od.
feriant, m. = suikerkandij, kandijsuiker.
Suelerrittb, = bedorven kindje.
SuclerIlfranfbeit, tn.; :ntanbel, iv. = suikerliziekte, -amandel (of -boon, bruidsuiker).
= meelsuiker.
ucifertnefit,
neferlimetone, it).; :nteffer, nt.;
= suikerll meloen; -meter; -molen.
Suclerntunb, m. = zoetemond. 5ticiferit,
fcbii). (b.) = suikeren, besuikeren.
Suci ferlItIfiamung,
4ifilit4en, 1.; :raf:
finerie, W.; :rag, f. = suikerliplantage (ook:
-cultuur); -tabletje; -raffinaderij; -riet.
uclerriibe, to. = suikerbiet, beetwortel.
ueferlIfactien, V.; :faft, :frOale, to.;
B:fifote,
suikerligoed, -sap; -vaas (of
-pot); -erwt (of -peul).
Suctferilfieber, m.; :ffeberei, W.; :firm, in.;
:ftoff, m. = suikerilraffinadeur, -raffinaderij;
-stroop; -stof.
3tteferftofftiattig = suikerhoudend. 311cler:
f lift = suikerzoet (ook fig.).
Surs ierilluaren,
:ivaffer, f.; :Wert f. =
suiker II waren ; -water ; -goed.
Suclerillvein, in.; range, to.; z3eug, f. ;
m. = suikerllwijn, -tang; -goed;
-beschuit.
;3uc'fung, in. —, —en = trekking, stuiptreking, zenuwachtige trekking.
3u'bittnmen, fcbio. (b.) = toe-, dichtdammen,
toe-, dichtdijken.
3u'berfen, fobin. (tj.) = toedekken.
aubent' = bovendien, daarbij , daarenboven.
3u'benfen, unr. (tj.) einem etto. = iem. iets
toedenken, voor iem. iets bestemmen.
3u'brattg, nt. = aandrang, toeloop. 3trbran:
gen, fcbit). (b.) = opdringen, toedringen,
naderbijdringen.
3u'breben, fcbin. (b.) = toe-, diehtdraaien;
einem ben 9iiicreit a. = iem. den rug toedraaien.
opdringerig, lastig, overgedienstig. to. = opdringerigheid enz.
auibriitten, fcbto. (b.) = toedrukken; ein Mtge
a.
een oogje toedoen.
peeignen, fcbin. (b.) = toe6igenen; einem etin.
5. = iem. iets toeschrijven, toekennen; (iem.
een boek) opdragen. Streigner,
=
opdrager. .3weignititg,
—, —en = opdracht, toedigening.
3treilett, fcbto. (b.) = toeijlen (auf einen,
op iem.).
An'erfennett, unr. (b.) = (iem. een prijs) toekennen; (gerechtelijk) toewijzen; einem eine
Strafe 3. = iem. tot een straf veroordeelen.
3uerfr = eerstens, in de eerste plaats, ten
eerste; 't eerst, eerst; greicb 5. = onmiddellijk
bij 't begin; leer a. rommt, matt a. = wie
eerst komt, eerst maalt.
3n'fifitettt, fcbii). (b.) = toewaaien, toewaaieren.
atrfabren, ft. (b.) = door-, voort- of oprijden; fabr 5u! = vooruit (koetsier)! (f.)
auf etir. 5. = op iets toeschieten, toerijden.
Sn'faff, m. = 't toeval, lot; toeval(lige ge-
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beurtenis), toevalligheid; (ziekte) de toeval,
aanval; burcb 8. bij toeval; ein itlibriger
8. = een ongelukkig toeval. 3u'faitett, ft.
(1.) = toe-, dichtvallen (van een deur, de
oogen e. d ); ten deel vallen.
=
toevallig, onopzettelijk. Su'faftiefeit,
=
totvailigheid; toeval, toevallige gebeurtenis.
au'fattert, fcbiti. (b.) = toevouwen.
3ulertinett, fcbto. (b.) = toezenden, doen
toekomen.
3ulter4ten, ft. (b.) = toe-, dichtvlechten.
aultiden, fcbin. (b.) = toelappen.
3Wfliegen, ft. (f.) = (auf einen, op iem.) toevliegen; toe-, dichtvliegen.
301iefgtt, ft. (f.) = toevloeien, toestroomen;
ber Oacb ffief3t bem Strome 5u = de beek
vloeit naar den stroom; einem ettu. 5. taffen=
iem. iets doen toekomen.
aultiffiett, fcbit). (b.) = op een vlot toevoeren;
brengen naar; (f.) met een vlot voeren naar.
attiftintt, to. = toevlucht, wijk(plaats).
SuifturtOort, in.; = toevluchtsoord, wijkplaats.
m. = 't toestroomen, toevloeien, de
toevoer; bijrivier.
= toevoerliBulluiggratien, in.; :ri54re,
kanaal; -pijp.
fcbio. (b.) = toefluisteren.
mit vorangestelltem Dativ od.
3u'foine,
folgendern Genitiv = volgens, tengevolge
(van); bem Oefebre 5. = volgens 't bevel; 5.
bed Oefebfe?, = tengevolge van 't bevel.
3ufrie'ben = tevreden, voldaan; trait dim 3.
fein = met (over) iets tevreden zijn; icb
a. = ik vind 't goed, ben er tevreden mee;
einen a. fteffen = iem. tevreden stellen ; ficb 5.
geben = tevreden, getroost zijn, zich tevreden
laffen = iem. met rust laten.
stellen; einen
autriebettbeit, = tevredenheid; 8. gebt
fther aleicbtum = tevredenheid gaat boven
rijkdom.
Au'frieren, ft. (f.) = toe- of dichtvriezen.
3ttliigen. fcbm. (tj.) = (er) bij voegen; einem
Scbaben a. = iem. schade veroorzaken, toebrengen, berokkenen; einem eine Oefeibigung
5. = iem. een beleediging aandoen, toevoegen.
Siffu4r, in. —, —en = toevoer (vooral van
toelevensmiddelen). 3ttifilOren, TM)). (b.)
voeren.
Ani fiiffett, fcbtv. (b.) = vullen, dempen; bijvullen.
Bug, nt. —(e)t, Bilge = tocht (van een leger,
doortocht, marsch; trekking van lucht); loop
(van wolken, van een gebergte, van een weg);
't trekken (van vogels); stoet; legerafdeeling,
sectie; zwerm (sprinkhanen, kraanvogels);
koppel (trekossen); (spoor)trein; trek, haal
(van pen of potlood); streek (van 't penseel);
trek (in 't gezicht, om den mond, van 't karakter; met een net); groeve of canneleering
(in een kanon); teug (uit een glas bijv.); zet
(in 't spel); (trek) koord (van gordijnen, van
de bel); drang (des harten); zuiger (van een
pomp); register (van een orgel); ber fen
bat fatten 8. = trekt niet; in groi3en, fur3en
Bfigen = in groote, korte trekken; einen
tun = een zet doen, een teug nemen; tit
botien Bilgen genieten = in voile teugen genieten; in einem od, cult einen 8. teeren = in
een teug ledigen; aOn Stunben in einent
Buge = aan een stuk; 8. um 8. = leer em
leer of gelijk overgeven; in (ben) 8. fomnten =
op slag, op gang komen; er ift jut beften
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Buge = goed op streek; bie Oeratung ift fin
boffen Buge = in vollen gang; in ben teten
Stigen fiegen = op sterven liggen.
1
4 n i g gle, in. — toegift; overmaat.
ttu'auteife, to. = trekmier.
, 104141 , tit. = toegang; aanwas, vermeer dering. 3tegiinglid) = toegankelijk, genaakbaar; feicbt a. = gemakkelijk te naderen, licht
genaakbaar; einem env. 3. macben= iem. den
toegang gemakkelijk maken of maken dat
iem. van iets kan genieten (van een kunstwerk
bijv.). Bu'aiiitglic4feit, iv. — = toegankelijkheid, genaakbaarheid.
Sugibriide, In. = ophaalbrug.
au'Reben, ft. (b.) = toegeven, op den koop
toegeven, toestaan, toelaten, erkennen; (in
't kaartspel) bekennen.
Attge i gen = aanwezig; tai ettu. 4. fein = bij
iets aanwezig, tegenwoordig zijn.
Au'gelyit, ft. (f.) = toe- of dichtgaan, gesloten
worden; (ordelijk, zonderling) toegaan; (auf
einen) toe- of afgaan; tilcbtig a. = flink voortloopen; it:lie fit be, 5ugegangen? = hoe is dat
gebeurd, gekomen, gegaan? bad gebt fticbt
mit recbten Zingen 5u = dat is niet in den
haak, niet pluis; eF,:, mil1ite mit bem Zeufef 5.
Wenn ... = daar moest de duivel achter
zitten, als ...; ber $ericbt ift mir 3ugegangett =
is mij geworden, heeft mij bereikt; einem
ettn. a. faffen = iem. iets doen toekomen.
it'geberin, tn. —, —nett = helpster.
u'get)iir, zie Bubebbr. 3it i getjiircit, fcbin.
(b.) = toebehooren. 3fl i getOrin =--bijbehoorend.
3u'gefniipft = gesloten, terughoudend.
,3iege1, in. -- b , — = teugel, toom, breidel;
am B. Ribren = bij den teugel voeren, leiden; mit Verbiingtent 8. = met loosen teugel;
feinent Born ben B. fcbleten faffen = den
teugel vieren. 3iii getW = (eig.) zonder teugel; (fig.) teugelloos, toomeloos, ongebreideld,
onbeteugeld. Siii gettoftgfeit, iv. — = teugelloosheid. 3ii'gettt, fibin. (b.) = teugelen, den
teugel aandoen; beteugelen, breidelen, intoomen.
Au'Rettattnt = bijgenaamd.
3u'gefetfett, fcbtv. (b.) ,----- tot deelgenoot nemen
of geven; tot rnakker geven of nemen; voegen bij.
3u'geftanbetterntafien= zooals toegegeven is,
zooals elk zal toegeven. 3u'oftiittbni4, f. =
concessie, toestemming, toegeving, erkenning.
3u`gefte4en, unr. (b.) = erkennen; toegeven;
toestemmen; afstaan, gunnen.
3u'getatt = toegedaan, genegen.
ug'fifc0, m. = trekvisch.
Z ulffiliger, in. = hoofdconducteur (van den
trein); aanvoerder van een peleton.
Sug' Igarn, f. ; : 4 eufc4recte, in. = trek li net ;
-sprinkhaan.
au'giefien, ft. (.) = bijgieten; toe- of dichtgieten.
ategig = tochtig.
3u'uittertt, fcbtn. (1).)= sluiten (met een hek,
met tralies), tralien.
Sug'fraft, in. = trekkracht; aantrekkingskracht. Snoleber, f. = elastisch le(d)er.
Augleir4' = tegelijk, terzelfder tijd, tevens.
r3ug'llteitte, te.; :fork 1.; :tuft, tv. = trekil
lijn (of: sleeplijn); -gat (of: tochtgat); -lucht
[(of: tocht).
3ugstuftig, zie augfg.
Sug'ilutafebitte, in.; :fltittef, f.; :net, f.; =odO,
m.= trek II machine; -middel (ook: lokmiddel);
-net (of: sleepnet); -os.
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Sug'Oerfonat, f. = treinpersoneel.
Sitg'110ferb, f.; :pftafter, 1. = trekilpaard;
-pleister.
3u'graben, ft. (b.) = toegraven, volgooien
(met aarde).
3u'greifen, ft. (b.) = toegrijpen, toetasten; g.
Ste nur 5u! = tast maar toe, bedien u.
Sug'rienteu, 1. = trekriem, streng (van
't paard). Bug'rot)r, f. = ventileerbuis.
= katrol. Suglitnur, tn. =
Sugsrotte,
koord, riem.
ug' II fell, 1.; :ftauge, = trek 11 touw; -stang.
ugsftiefet, tn. = bottine, laars(je) met strop.
ugsftiict, f. = stuk dat trekt, kasstuk.
= trekdier.
ug'tier,
au'lludett, fcbin. (b.) = toekijken.
Augule = 5u flute.
3uguterfetft' = ten langen laatste.
= trekvogel. 3uR i1ucife = in
Sug'boget,
troepen, in zwermen, in secties. Sug'ivittb,
an. = tocht, trek.
attiwiretit, fcbtn. (0.) = toe- of dichthaken.
(fj.) = toe- of dichtbaken.
3W4afen,
= toe- of dichthouden;
3111)atten, ft.
't met iem. houden; fief) 3. = geen tijd verliezen. ,3uliiitter, tn. — = helper (van
geprostitueerden).3u'biittertn, to. —, —nen =
bijzit.
AulAntutern, fcbtv. (f).)= toe-, dichthameren.
31tban'tlett = bijdehand; fommen = in of
onder de hand komen.
3u1)iingett, fcbtn. (b.) = toe- of dichthangen,
bedekken.
3u'Ijattett, ft. (b.) = behouwen; toeslaan, er
op loshouwen.
te hoop.
31tbauf
aulofteht, fcbin. (1).) = toe- of dichthaken
(met haakjes).
3u'beften, fcbtn. (b.) = toe- of dichthechten,
-naaien.
3u'betten, fcbin. (f.) = dichtgaan (van wonden).
3u'1 errfMett, fcbro. (b.) = toesnauwen, toebijten.
achteraan, 't laatst.
3114ittlterft
3tt'bordytt,fcbin. (fj.) toeluisteren.3tt'fOrett,
fcbiti. (b.) (einem) = (naar iem.) luisteren.
Suliiirer, tn. = toehoorder. 31110:
vertu, in. —, —nen =toehoorderes.31tVrer:
raunt, nt. = plaats of ruimte voor de toehoorders. Suliiirerfitaft, tn. = toehoorders,
gehoor auditorium.
iv. — = hulp, behulp.
ubiitlenabute,
'
ui'berfee (spr.: zoj ..), tn. = Zuiderzee.
3ulaust3ett, 3u'ittbetit, fcbtv. (b.) = toejuichen,
toejubelen; einem $eifaff a. = iem. luide toejuichen.
3u'lebren, fcbtv. (ti.) = keeren, vegen naar;
einem ben linden a. = iem. den rug toekeeren.
attleitett, fcbin. (1.) = toepennen, -pinnen.
aulittett, fcbin. (b.) = toe- of dichtlijmen,
-plakken.
3ultalAnn, fcbin. (4. u. f.) = toekleppen,
-klappen, -Happen, sluiten; toeslaan, toe- of
dichtmaken.
3u'llatfitett, fcbin. (b.) einem = voor fern. in
de handen klappen.
3u'fleben, fcbin. (b.) = toe- of dichtplakken.
3ulteiftern, fcbtn. (b.) = (met stijfsel) toeof dichtplakken.
3ultittrett, fcbtv. (b.) = (met een klink) sluiten,
de klink (op de deur) doen.
3ulnii0fett, fcbin. (b.) toe- of dichtknoopen;
zie ook augetniipft.
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Sunge.

3u'ututen, fcbiro. (b.) : einem etin. (bef. Oefcbiver=
ticb0, Unangenebm0) = iets van iem. vergen,
toekomen; mir ift Vtad)ricbt augefommen =
verwachten. 3tt'ututung, —, —en = eisch,
ik heb bericht ontvangen; einem env. 3. tar=
verwachting, veronderstelling.
fen = iem. jets doen toekomen of geworden, 3unii4ftft' = allereerst, in de eerste plaats,
iem. iets afstaan; bad fomt mir au = dat voor alles; er faf3 mir 3. = 't dichtst bij mij,
komt mij toe; [mit etiv. 3.
aureicben; ber vlak naast mij.
aufommenbe einter
nticbfte].
3Witagetts, fitly . (b.) = toe- ofdichtspijkeren,
5u'iorfett, fcbin. (b.) = toekurken.
An'taitien, fcbin. (b.) = toe- of dichtnaaien.
= groenten.
— = toeneming, vergrooting,
3u'nabute,
Suit*,
3terrat3en, fcbiro. (b.) = toe- of dichtkrabben. aanwas, groei, vermeerdering.
dichtkrijgen;
of
m.
=
bijnaam, toenaam; familie3u'friegen, fcbiv. (b.) = toe3u'itante,
(op den koop) toekrijgen.
naam, van.
=ontbrandbaar,ontvlambaar.3finb'::
3u'ruttft, iv. — = toekomst; toekomende tijd;
in 8. = in 't vervolg, voortaan.
barfeit, — = ontbrandbaarheid, ontvlambaarheid. 3iinlYbedet, m. = zundgatdeksel.
3u'fiinftig = toekomstig, aanstaand.
:Wan, m. =toekomstil3un'bei, zie 3unber. 3iin'bett, fcbtv. (b.) =
attlunftCltnufir,
muziek; -plan.
ontbranden, ontvlammen; ontsteken, aanstefcbiv. (b.) = (einem, iem.) glim- ken; ein fort, eine IRebe 3ithbet = ontvlamt,
lachend aanzien, (tegen iem.) glimlachen. 311'.= bezielt, electrizeert; [einem 3. = iem. bijlich— = tonder, tondel,
ten]. 3un'ber, m.
tachen, fcbin. (b.) = toelachen.
zwam, (fig.) brandstof. 31in tber,
3u'lage, tn. = toelage; toegift.
- =-an'tangen, fcbin. (b.) = toetasten (aan tafel), lont (van een bom), aansteker. 3Unb'OtarOen,
= lucifer. 3intbi 4of5iiiicijfe, :Cr4arOtel,
zich bedienen; naar iets reiken; tante
• = lucifersdoos. siinbiwitroen,
nicbt 3u = 't was niet toereikend.
= slaghoedje. = bom. 3finblodj,
tilt) = toereikend, voldoende.
1. = zundgat. Siinbltabeigelve4r, 1. = naaldtv. — = voldoendheid, 't voldoende.
3u'laffen, ft. (b.) = toe- of dichtlaten; einen geweer. 3iintrOfanne, iv. = pan van een
a.
iem. toelaten; etin. 5. = iets toelaten,
geweer. Siinb'pfannenberfel, in. = pandek= slag-, kruitpil. 3iiittv=
lets toestaan. = toegestaan, geoor- sel. aiittb*Iffe,
loofd, toelaatbaar. Sn'tiiffigteit, in. — = Vutber, 1. = lout, zundkruit. 3finb'rii4re,
• = zundpijp, kruitloop. 3iinb'fivanttn,
toelaatbaarheid, 't geoorloofde. Sulaffung,
= tonder, zwam. 31inb'ftoff, m. = brandno. — = toelating, toestemming.
311'fauf, m. = toeloop; grof3en 3. baben = stof, ontvlambare stof. =
gezwinde
lont.
grooten of veel toeloop hebben; zeer gezocht
(auf einen, op iem.) 3ultebtnett, ft. (b.) = toenemen, (van den dag)
zijn. 3u'faufen, ft. (f.)
toeloopen; voortloopen. lauft ibm aff0 au = lengen, (van de maan) toenemen, wassen;
alles loopt naar hem toe; fllt a. od. in eine ber arcade niinint an graf ten au = neemt toe
in krachten; bei 3unebmenben Z5'abren = als
Spite a. = spits toeloopen.
men ouder wordt; ber Vonb ift im B. = 't is
,3u'legenteffer, f. = knipmes. ptileoett,
(b.) = toeleggen, toedekken; einem 3u feiner wassende maan.
93efolbung 200 rater a. = iem. bij zijn salaris 3u'neigen, fcbin. (b.) = neigen, overhellen
een toelage van 200 Taler geven; ether 8abl naar, fid) einem, einer Sacbe 3. = zich tot
eau. 3. = bij een getal iets bijdoen ; ficb einen iem., tot een zaak aangetrokken gevoelen;
ficb einer Eeinung 3. = tot een meening overOebienten, ein $ferb, einen neuen fort a. =
zich een bediende enz. aanschaffen; er bat au= hellen. 3u'neigung, = toeneiging, genegenheid.
getegt = is dikker geworden.
3utei'be : einem etin. j. tun = iem. kwaad doen. Sun% to. —, Bilitfte = gilde; bent, kliek,
kaste, coterie. 3unft'brief, m. = gildebrief.
3uleinten, fcbiv. (b.) = toe- of dichtlijmen.
bij-, aanleeren.
(b.)
unfrneift, m. = kastegeest, partijgeest.
3ulenten,
unft'gelefirter., nt. = beroepsgeleerde, pe3uletIt' = ten laatste, eindelijk, ten slotte;
dant. 3uttftinenuifi = volgens de gilderegels,
er fain 3. = 't laatst.
in den geest van 't gilde of van de partij.
auftelie: mir a. = ter wille van mij, om mij
:Refelf, 1.; :: 0auL 1. =
een pleizier to doen.
3unft'llgettoffe,
gildellbroeder (fig.: 'kameraad): -wet; -huis.
3u'llfoetn, fcbin. (b.) = toelispelen.
= tot een gilde behoorende, gilde..;
5U'laten, fcbin. (b.) = toe- of dichtsoldeeren.
[31110, m. —(e) —e = dot. 3uti4'en, fcbin. tot een kliek of coterie behoorende, coterie..;
a. inerben lid van een gilde worden; 3iinft':
(b.) = lurken].
Zoeloe. 3tt'lufaffer, m. = ter, m. —4, = lid van een gilde, gildeman.
31Eht, m.
[Zoeloekaffer.
3unft'ntiif#g = volgens de regelen van een
pint = au bem.
3u'uta4jett, fcbiv. (b.) = toe- of dichtdoen, gilde.
,reitt, I.; ,berfaffung,
3unft'llnteifter,
sluiten.
3untat' = vooral, bovenal; itjr ate nob bu3. = • :tvefett, = gildellmeester (of: deken,
jullie alien en jib in de eerste plaats; icb Cann overman); -recht; -wet; -wezen.
= ik kan 3un'ge, —n = tong; ook: (land)tong,
ifjm nidjt abfcbtagen, 3. ba
't hem niet weigeren, temeer daar... of (zee)tong, tongetje (van de weegschaal); taal;
eine betegte 8. = een beslagen tong; eine
vooral nu ...; [tegelijk, opeens, eveneens].
5ulitauern, fcbin. (b.) = toe- of dichtmetselen. fcbinere 3. tj aben = een zware of dikke tong
3unteift' = voor 't meerendeel, meerendeels, hebben, moeilijk spreken; bie 3. nor einem
beraugtrecfen = de tong tegen iem.uitsteken,
in hoofdzaak, hoofdzakelijk.
5u'ineffeit, ft. (b.) = toemeten; toeschrijven, bal Zi3ort fcbiuebt mir auf ber 3. od. lauft mir
toedichten; einem jeben bcO Seinige 3. =leder auf ber 3. benzin = zweeft me op de tong;
bie 3. ift ibm geti3ft = hij is aan 't spreken
zijn deel geven.
43
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u'fttii^f en, fcbin. (b.)= toe- of dichtknoopen.
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geraakt of gebracht; biire Bungen
kwade
of booze tongen, kwaadsprekers; bie beutfcbe
= de Duitsche taal. Biin'gettben, f.
= tongetje. fcbto. (b.) = de tong
been en weer bewegen; (van vlammen) lekken; Cite 6. burcb bie 2uft = flikkeren,
schieten.
3un'eenliaber,
:banb (:banbcben), f. ;
tongliader; -riem; -letter.
:burbftabe, m.
Sttn'genbrefrber, m. = babbelaar, kletser,
= gebabbel,
zwetser. Sun igenbreftberet,
kletserij, gezwets.
Sunsgenlibriife, W . ; : febter, m. tongilklier;
-gebrek (ook: spraakgebrek, vergissing).
3un'genfertig = welbespraakt, rad van tong.
= welbespraaktheid,
3un'genfertigfeit,
radheid. 3un'genfijrmig = tongvormig.
Sun'gettilgefebtniir, T.; :bantrben, f.;
m. = tongligezwel, -riem; -held (of: zwetser, pochhans, grootspreker).
3un'genlifreb, m.; :fiibmung, :taut,
m. = tongilkanker, -verlamming; -klank (of:
-letter).
= tongi3un'genlintuael, m.; :frbaber,
spier; -schrapper.
smak of klik met de
3un'gettfebtag,
tong. atin'genfOltw, to. = punt of tip van
de tong. Bun'gentnurft, = tongworst.
3unidyte = teniet ; a. macben = vernietigen,
te gronde richten, verijdelen; a. getjen = teniet gaan; 3. inerben = teniet gaan, op niets
uitloopen.
3u'iticfen, ICI). (b.) = toeknikken.
- = lichtmot.
3iiiWter, tn.
3uo'berft = bovenaan, geheel boven.
3Worbnen, fcbto. (tj.) = toevoegen; samenvoegen, bijeenvoegen, vereenigen.
au0a-fr fommen = van pas komen.
3utefen, TO). (b.) = trekken; plukken; einen
am frmet, an ber 91afe a. iem. aan zijn
mouw, bij zijn neus trekken; (Seibe) uitrafelen, uithalen ; (eoffe) uitpluizen ; %baroie 6. =
pluksel maken; 30fe bid) bei (an) bein er
9-tafe = zie naar je zelf; the y fid) getroffen
fiibtt, aul)fe ficb bei ber %ale = wien de schoen
past, trekke hem aan.
3u'Oftafterit, fcbto. (tj.) = bestraten; toepleis3u4fteintuanb, to. = pluksel. [teren.
3u'Offiitlen, fcbto. (b.) = toe- of dicht pennen
of -pinnen.
3u'4'froOfett, fcbto. (b.) = toe- ofdichtkurken,
met een prop sluiten, tamponneeren.
= uitgerafelde zijde.
SuPrfeibe,
(b.) = toepekken, met pek
aulArben,
of pik stoppen.
3uVreffen, fcbtv. (tj.) = toe- of dichtpersen.
Sur = au ber.
aanraden.
3u'raten, ft. (tj.)
3u'raunett, fcf)to. (b.) = toefluisteren.
3iir'cber, zie 8itricber.
3u'recOnett, fcbto. (b.) = bijrekenen; einem ettn.
i . = iem. iets toerekenen, aanrekenen; iem.
iets toeschrijven. 3u'rerbttung0iibig = toerekenbaar. 3u'rerbttung0iibigieit, tn. =
toerekenbaarheid.
3urerbt'bringen, unr. (tj.) = in orde brengen,
terechtbrengen, iets klaarspelen.
= iets
31trecOrbeitien, unr. (tj.) : ficb etty.
in zijn gedachten in orde brengen.
3urerOtifinbett ficb, ft. (ti.) = den weg vinden;
zich orienteeren; (in neuen lertjiiLtniffen) thuis
raken or zich thuis gevoelen, gewennen aan.
3urerV4effen, ft. (tj.) = (einem, iem.) terecht
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helpen, eruit helpen. 3urecbtlontnten, ft. (f.)=
in orde komen; mit etto. 6. = met iets klaar
komen, iets klaar spelen; mit einem a.= 't met
iem. Bens worden, 't met iem. vinden. 3ttrerbt':
tenon, fobtn. (b.) = terecht leggen, in orde
brengen, klaar of gereed leggen. 3ureitt':
marljen, = gereed maken, in orde
brengen, bereiden; ben atat a.= aanmaken,
klaarmaken. 3uretbracten, :ftenen,
fcbtr. (b.) = goed zetten, in orde zetten,
schikken, op zijn plaats zetten ; einem ben nollf
aurecbtfeten = iem. tot reden brengen, gedwee
maken. 3urecbtly eifen, ft. (t.) = den (goeden)
weg wijzen, terecht helpen; terechtwijzen,
ernstig onderhouden. aurer4VIvelfung, to. =
terechtwijzing. 3urecbt'3intutern, fcbtn. (b.) =
in elkaar timmeren.
3u'reben, fcbto. (b.) = (einem) bemoedigend,
vriendelijk of troostend toespreken; trachten
te overreden, tot iets brengen; 8. = aandrang; wat iem. zegt om over te halen; B.
bifft = een goede raad kan geen kwaad.
3u'reicbett, fd)to. (tj.) = toereiken, toereikend
zijn, voldoende zijn.
3u'reiten, ft. (b.) = (een paard) berijden,
dresseeren, temmen ; (1.) voortrijden ; auf einen
a.= op iem. toerijden. 3u'reiter, m. = pikeur.
1. = Zurich. 3iiirimer, m.
Zuricher; 8. eee = meer van Zurich.
3WriMten, fcbto. (b.) = klaar maken, gereed
maken, in orde brengen, toebereiden; einen
arg, Tibet, fcbtimm a. = iem. leelijk toetakelen.
Su'riebter, m. = toebereider. 3tErtebtung,
= toebereiding, 't in-orde-maken.
3u'riegeln, fcbiv. (tj.) = toe- of dichtgrendelen.
3fir'nen, fcbtn. (b.) = boos of vertoornd zijn;
einem (od. auf einen) a. = boos op iem. zijn;
ilber einen 6. = vertoornd zijn over iem.
3Wroften, fcWv. (f.) = toe- of dichtroesten.
3ur'ren, fcbto. (b.) = sjorren, vastsjorren.
3uriitt' = terug, achter, achteruit; achterover;
tinter anbern a. fein = bij de anderen achter
zijn ; a.! = terug ! of achteruit!
3uriidlbeben, fcbto. (f.); fid) :begeben, ft.
(b.) = teruglibeven; zich -begeven.
31triicr II begebren, fcbm. (tj.); :begleiten, fcbtu.
(tj.) = terugilbegeeren; -vergezellen (of: met
(iem.) teruggaan).
= achterhouden.
3uriicrbe1atten, ft.
Suriiitbebattung, = inhouding, achterhouding. Surild'bebattungfterbt, f. = achterhoudingsrecht, retentierecht.
3nriitt beiontmen, ft. (ti.); :berufen, ft. (b.) =
teruglIkrijgen, -roepen.
3uriittbettgen, fcbto. (b.) = achteroverbuigen,
omvouwen. 3urihrbe3ablen, fcbto. (tj.) =
terugbetalen. 3uriicrbegeben tick ft. (ti.) =
betrekking hebben op wat voorafgaat. 3uriicr:
biegen, ft. = achteroverbuigen, omvouwen, ombuigen. 3uriictibleibett, ft. (f.) =
achterblijven; thuisblijven; (van klokken)
achter- of naloopen; tinter einem a. = bij
iem. ten achter blijven.
3uriiti' lI Witten, WI). (b.); :brengen, unr. (tj.) =
terugil zien ; -brengen.
31triiirbatieren, ftbiv. (b.)
antidateeren,
onder een vroegeren datum schrijven.
3uriicilbenien, unr. (b.); :briingen, fcbio.
(b.) = terugildenken, -dringen.
3uriitt'llbfirfen, unr. (b.);
fdjtu. (f). =
terug II mogen ; -snellen.
3nriictl erbittett, ft. (b.); :erbaiten, ft. (b.) =
terugilverzoeken; -krijgen (of: -ontvangen).
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3uriirrerobern, TCWV. (tj.) = heroveren. auriitt,:eritatten, f(bin. (b.) = teruggeven, terugbetalen. 3uriiorfabren, ft. (b.) = terugbrengen
(per rijtuig of per schip); (f.) = terugrijden,
-varen; terugdeinzen. SuriirrfaOrt, zie9iiicf=
fatjrt. 3=141101m, ft. (1.) = terugvallen;
teruggekaatst worden; in ben eaten aebter
. = weer in 't oude gebrek vervallen; bct
Out fiet an ben atten Stamm auritcr,---- 't goed
kwam weer aan (of in 't bezit van) den...
3uriieffittben, ft. (b.) = terugvinden; ficb a. =den weg weer vinden. 31triittforbern, fcbtu.
(b.) = terugeischen, -vorderen. attrild'filOren,
fcbtu. (b.) = terugvoeren, -leiden, -brengen;
auf fremben inftut a. = aan vreemden invloed
toeschrijven.
3ttrild'aabe, = teruggave. 3uriittgeben,
ft. (b.) = teruggeven. wriicrgetnn, unr. (f.) =
teruggaan; achteruitgaan (ook fig.), verminderen ; auf ben Urfprung a. = tot den oorsprong
teruggaan; ber gauf ift auritcrgegangen = is
niet doorgegaan; (van een verloving) afgebroken worden, afgaan.
wriirtllgeleiten, fd)tv. (b.); =ge3ogen = teruglgeleiden; -getrokken.
Suriid'neogen4eit, W.= teruggetrokkenheid,
eenzaamheid. 3urncr4aben, unr. (b.) = terug
hebben, -krijgen.
3nriiffixtten, ft. (ti.) = terughouden, achterhouden; tegenhouden, weerhouden, verhinderen; (bie Zriinen) weerhouden, inhouden; feine
od. mit feiner 9,Jleinung 3. = zijn meening voor
zich houden, niet uitspreken. 3uriicti1attenb =
terughoudend, gesloten, achterhoudend. 3n.=
riitilytttung, = 't terughouden, tegenhouden; weerhouden, inhouden; terughoudendheid.
ittrficrfainnten, I*. (b.) = terug-, achteruitkammen.
guru 'lllauf en, fcbtu. (b.); :rebren, fcbtu. (f.) =
teruglikoopen (of: weerkoopen); -keeren.
3nritidironinten, ft. (f.) = terugkomen, terugkeeren, weeromkomen; vervallen, in verval
geraken; er fant nie Wieber barauf auriict =
hij kwam er nooit weer op terug; um Wieber
auf befagten (tPammet aurildaufommen = om
weer op ons onderwerp (terug) te komen.
unr. (tj.) = terugkunnen. Su:
riidlunft, zie 91iictfunft. 3uriithaffen, ft.
(b.) = achterlaten; binter ficb a. = achter zich
laten; laten teruggaan. anriidlaffung,
- = achterlating. 3urfittlaufen, ft. (f.) =
terugloopen; achter(uit)loopen.
3uriiditegen, fcbtu. (b.) = (geld als besparing)
o'verleggen, op zijde of wegleggen, (een weg)
afleggen; er bat bie bier3ig surilergeregt =
= beachter den rug. Suriittlegung,
sparing; afleggen; nacb 8. biefe ZINO = na
dien weg afgelegd te hebben. 3uriidleinten
ficO, fcbtu. (b.) = achteroverleunen; unttitig
febnte fie ficb in ibrent Seffet auriicf = zij lag
zonder iets te doen achterover in haar stoel.
fcbtu. (b.); :lenfen, fcbtu. (tj.);
:leurbten, fcbbo. (b.) = terugIlleiden; -wenden
(-sturen); -schijnen; bijlichten (bij 't teruggaan).
SurfichnarfM, m. = terugmarsch. 3uriirE=
marfctieren, fcbtb. (f.) = terugmarcheeren,
terugtrekken. 3uriierntelben fick fcbtb. (b.) =
zijn terugkomst melden.
3nriirrlintiigen, um (1.) ; :ndiffen, unr. (b.) =
terugil willen; -moeten.
Suriirrnainne, W. - = terugneming (van
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zijn woord); herroeping (van een edict). Au:
riittnelincen, ft. (tj.) terugnemen, wegnemen, (zijn woord, belofte e. d.) terugnemen,
herroepen.
Auriirt'ttOtigett, fcbiro. (b.) = noodzaken terug
te gaan. 3uriictiOrallen, (i.) = terugspringen, terugkaatsen; (van schrik) terugdeinzen.
fc*. (.); =reifen, fcbtu. (f.) =
teruglirekenen, -reizen.
3uriittlireiten, ft. (f.); :rotten, icbip . (f. ) =
terugrijden (of: achteruitrijden); -rollen.
3uritcrlirubern, fttrn. (1.), :rufen, ft. (b.) =
terugilroeien (of: achteruitroeien); -roepen.
3uritia' °fallen, 14ii). (1).); =frOaffen, fcbiu. (b .) =--teruglizeggen (of : antwoorden); -bezorgen.
fcbin. (b.); :frOuberit, fcbtu.
(f.) = terugliklinken; -huiveren.
(.); :frOurten, fcbip.
3uriicrilf4anen,
(.); zfetyiden, fcbin. (b.) = terugzien (of
achter zich zien); -jagen; -zenden (of: -sturen).
3uriirtlebleben, ft. (ti.) = terugschuiven of
-duwen, achteruitschuiven, op zij ofwegschuiyen; einem ben fib i. = den eed op iem.
terugschuiven.
i*1). (f.); :ffjtagen, ft. (b.) =terugll varen ; -slaan.
iliAleiri)en,
ft. (f.); ,,iAtePPen,
3uriid'
(b.) = terugiisluipen; -steepen.
= achteraf besluiten.
3uriici'frbtiefien, ft.
3urficilebnetlen, fcbtb. (b.) = terug- of achteruit werpen; (f.) terug of losspringen.
3urti ct' llf4reden, fcb tu - (f.
.); 4d)reiben,
ft.
= teruglIschrikken (en: afschrikken);
-schrijven.
3uriict'llfrigeiten, ft. (f.); :fefien, ft. (f.) .--teruglistappen (of: achterwaarts st.); -zien.
3ttriirt'llfe1jnten fief fdjm. (tj.) nac; :Ruben,
unr. (tj.) = teruglIverlangen; -zenden.
3uriidjetwn, fcbtb. (b.) = op zij zetten, wegzetten (als onbruikbaar bijv.); einen =iem.
achterstellen, verongelijken; bad bat ion febr
auritcfgefett = dat heeft hem erg achteruitgezet (wat zijn vermogen betreft). 3ttriitt'fitt:
ten, ft. (f.) = achterover- of terugzakken (in
de kussens bijv.); terugzinken, weer vervallen
(in de ondeugd bijv.).
3uriirrifprettnen, fcbin. (f.); :fpringen, ft.
(f.) = terugligaloppeeren (of: -rennen); -springen (achteruitspringen).
3uriidlteden, fcbtb. (b.) = achteruitzetten,
terugzetten; ein 2ocb = een stap teruggaan, wat retireeren. mtriirtlieben, unr. (b.
U. f.) = achterafstaan, op den achtergrond
blijven; binter einem i. = bij iem. achterstaan, voor iem. onderdoen. Attriicritettett,
fcbib. (b.) = op zij of wegzetten; (een klok)
terugzetten; (iem.) uitstellen, op een lateren
dag laten komen. Suriirtiftofmtgaraft, rn. =
terugstootende kracht. 3ttriict'ftrailfett,
(b.) = terugstralen, -kaatsen, -werpen; terugstralen, -schijnen, -vallen. 3uriierftreir4en,
ft. (tj.) = terug-, op zij- of wegstrijken.
3uriittftiir3en, (f.) = terug-, achterovervallen, -storten; terugvliegen, -stormen.
(f.)= achteruit-, terug3urficrtauntein,
wankelen. 3uriidlreiben, ft. = terugdrijven. 3uriitttreten, ft. (f.) = terugtreden,
achterwaarts gaan; aftreden, zijn ontslag
nemen; op den achtergrond treden; (van 't
water) binnen zijn oevers terugkeeren.
3uriidlun, unr. (tj.) = terugdoen, -brengen
of zetten; einen Scbritt 3. = een stap achter43*
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uit doen. 3uriid'berfetien, f■ttp . (b.) = terug- 3ufauftnen 11 fatten, fcbiv. (b.); -,faffett,
(b.) = samenilvouwen; -vatten.
brengen (in den vroegeren toestand); (een
leerling in een lagere klasse) terugzetten, aufantintenfaffung, in. = samenvatting.
3ufant'ntenfinben, ft. (lj.) = samen- of bijverlagen; fic0 3. =- zich verplaatsen (in vereenvinden; fidj 3. = toevallig bijeenkomen,
vlogen tijden).
elkaar ontmoeten. 3ufain'tnenfleitten, ft.
3urfirt'lliviit3en, f■tiv. (b.); :tuanbern, fcW-1).
(f.); rMeirtien, ft. (1.) = teruglIwentelen; (lj.) = samen- of in elkaar vlechten. 3ufant'z
menftiifen, fcbiv. (b.) aan elkaar lappen; (een
-trekken (of: -reizen, -gaan); -wijken.
3uriirflueifen, ft. (lj.) = (iem.) afwijzen; (een boek e. d.) bijelkaarflikken, samenflansen. 3u,
geschenk) van de hand wijzen, bedanken fant'menftieflen, ft. (1.) = (van rivieren) samen voor; (een getuige) wraken, afwijzen; (een vloeien, samenkomen; (van kleuren) in elkaarofineenvloeien.3ufattementint m. = samenbeleediging) van zich wijzen; einen auf etim a. =
loop (van rivieren); ineenvloeiing (van kleuiem. op iets terugwijzen.
3uriittltuerfen, ft. (t).);
fdPv. (I) . ) = ren); toeloop (van menschen). 3ufantimen:
aan elkaar vriezen, vastfrieren, ft. (f.)
teruglwerpen (of: -kaatsen); -werken.
vriezen.3ufammettfiigen, fcbin. (b.) = samenunr. (b.); :luiinfiten,
voegen, bijelkaar voegen. 3ufantInenfiitirett,
(lj.) = terugliwillen, -wenschen.
fcbin. (b.) = bijeenbrengen. 3ufant'ntengeben,
ittrii(Vii3a0ten, fcbiu.(0.); =3a0ten, iAtu.(f).)=
ft. (t.) = verbinden, trouwen. 3ufantintew
teruglIbetalen, -tellen.
3uriirt3tetien, ft. (b.) = terugtrekken; (een geOen, unr. (f.) = samengaan, samenloopen,
in elkaar loopen; vervallen, afvallen, verminmil. post, een wetsontwerp) intrekken; (zijn
woord) terug- of intrekken; (f.) = terug- deren. 3ufant'ntengeliiiren, fcbin. (tj.) =
trekken, -komen (in de vroegere woning); bijeen- of bijelkaar (be)hooren. 3ufautinten:
ge4iirig = bijeenbehoorend. 3ufattrntenge:
fir4 3. = terugtrekken (van troepen); zich
tOrigfeit, in. = 't bij-elkaar-behooren.
terugtrekken (in de eenzaamheid).
3ufam'mettnefeiten, fcbin. (b.) = bij elkaar
au'ruf, m. = toeroep, aanroep, kreet. 3tt'ru,
voegen of doen, verbinden. 3ufamlnett:
fen, ft. (lj.) einem = toeroepen.
bijelkaar gieten. 3ufant':
3u'runbett, iA iv. (b.) = afronden, rond maken. glefien, ft. (la.)
mengren3en, fcbith (lj.) = aan elkaar grenzen.
3u'riiftett, fciu. (lj.) = toerusten, uitrusten.
Strfage, = toezegging, belofte; toestem- Sufami ntenbait, m. vastheid, samenhang;
ming. 3u'fagett, fcbin. (tj.) = beloven, toe- overeenstemming.3ufantInentialten, ft. (lj.) =
zeggen ; bevallen ; (goed) bekomen; Stilcre samen- of bijelkaar houden; ontzien, sparen;
tegen elkaar houden (ter vergelijking); 66n
fagen mir nicbt au = kunnen me niet bekoren;
blijven, verbonden blijven, elkaar trouw blijven.
biefe Sneife fagt mit niitt au = bekomt mij
Buf anententiang, m. = samenhang; verband;
niet ; Me ingetabenen baben faft cafe augefagt =
betrekking; overeenstemmig; Me RBOrter lot
beloofd to komen.
8. = in 't verband; idj bin auf bent 8. ge=
3ufarttluen = tezamen, samen, bijelkaar, bijrommen ik ben den draad kwijt geraakt.
met
elkaar
een; a. arbeiten samen of
3ujant'ntertivngett, ft. (t.) = (eig.) aan
werken.
3ufami ntenarbeiten, cbtv. (t.) = bijeenkrijgen elkaar hangen, met elkaar verbonden zijn;
(fig.) samenhangen; iniffen Ste lute biefe 63e,
met werken. 3ufant`menbanbetn, fcbin. (b.):
ficb ein Ateibcben 5. = een japonnetje bijelkaar fcbicbte 5ufantmenbeingt? = hoe die geschiedenis
in elkaar zit? 3ufamMentiattgen, fcbiv.
scharrelen. 3ufam'utentmitett, fcbin. (b.) =
(t,.) = bij- of aan elkaar (op)hangen; ook =
als een bal in elkaar rollen, (de vuisten)
aufammenbangen. 3ufaMmentiauen, ft. (lj.) =
ballen. aufamlnentiegeben fick ft. (ti.) ----aan stukken houwen. 3ufautimentiaufen,
bij elkaar komen. 3ufam inteitbebatten, ft.
fitin. (b.) = opeenhoopen, -stapelen. 3ufam'=
(b.) = bijeen- of bijelkaar houden.
menbeifien, ft. (b.) =-- (de tanden) op elkaar ntenOeften, fcbin. (b.) = aan elkaar hechten
of naaien; (een boek) innaaien. 3ufantluen:
bijten.
fcbtu. = dichtgaan (van een wonde).
3ufamlmenlibefommen, ft. (tj.); berufen, ft.
3ufautInettbetien, jcbin. (b.) = tegen elkaar opof
bijelkaarlikrijgen,
-roepen.
(1.) = bijeenof aanhitsen. 3utantintenfaufett, fcbin. (b.) =
Sufametnenberttfung, iv. = bijeenroeping.
bijelkaar koopen, opkoopen. 3ufant'ntentet:
aufanti men tiettetn, fcbro. (tj.); ::bittben, ft.
ten, fcbin. (b.) = aan elkaar ketenen; aaneen(b.) = samen- of bijeen II bedelen; -binden.
schakelen. 3ufant'mettfettung, to. = aaneen3ufantintenlIbtafen, ft. (lj.); zblettlen, ft. (f.)
schakeling.
3ufanti mettftang, = samenbijelkaar Ilblazen; -blijven.
3ufain'tnentwrgen, fdjtu. (b.) = bijelkaar klank, 't samenstemmen, overeenstemming.
3ttfamlnenftatiOen, fcbin. (b.) = (een mes)
borgen. 3ufaventenbreMert, ft. (f.) = in elkaar
dichtknippen, dichtdoen; (f.) = in elkaar zakof ineen zakken. 3ufant'menbringen,
ken. 3ufam'menftetien. (b.) = aan
(b.) = bijeen- of bijelkaar brengen. 3ttfant'::
elkaar of vastkleven; -plakken ; 3ufanentett:
ineenmenbriingen, fcbiv. (tj.) = samen- of
fteiftern, fcbin. (b.) = (met stijfsel) aan
dringen, opelkaar dringen. 3ufant'menbrellen,
elkaar of vastplakken. 3ufant'ntenftingen,
fcbim (lj.) = inelkaar draaien. 3ufant'nteitz
ft. (b.) = (mit ben (littifern) klinken; samenbrurfen, fcbin. (t,.) = in een deel drukken.
3ufaMmenbriiden, fcbin. (b.) = samendruk- klinken, harmonieeren. 3ufantintenftittern,
fcbin. (b.) = samenflansen. 3ttfantintettfttlip,
ken, inelkaar dr. 3ufant'inettfabren, ft. (b.)=
fen, fcbien. (b.) = aan elkaar knoopen.
bijeenbrengen; (f.) tegen elkaar botsen;
fantInenfontnten, ft. (f.) samen- of bijeen(met iem.) samengaan; (van schrik) opsprinkorner', fcbarf mit einem a. een hevig disgen, beweging van ontsteltenis maken.
3ufam'inenfalt, = ineenstorting. infant': puut met iem. hebben. 3ufantimenfoPpetn,
menfalten, ft. (f.) = inelkaar vallen, instor- fcbin. (b.) = samenkoppelen. 3ufant'menfra:
ten, in puin vallen; vervallen, afnemen; men, fcbiv. (b.) = bijelkaarpakken. 3ufanf=
bij elkaar kruipen.
mentrietten, ft. (f.)
samenvallen.
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3ufam'Ittenfuttft, filufte = samenkomst, bijeenkomst. Aufant'utentiip:
vent, zie tappers. Aufant'utertfaffett, ft.
(t).) = samenleven, bijeen- of bij elkander
laten. 3ufattementattf, ut. = samenloop;
(van rivieren) samenvloeiing. AufetatIttett,
laufett, ft. = samenloopen, teheop looloopen; samenstroomen; (van kleuren) in
elkaar loopen; (van stoffen) krimpen; (van
melk) schiften, klonteren, stremmen, in elkaar
loopen. Sufarat'utentant, samenklank.
ptfeint'inentebett, Wu. (b.) = samenleven,
met elkaar levee. 3ufant'utentegen, fttft).
(O.) = bij elkaar leggen; (een brief, servet)
opvouwen. 3ufauententei4ett, ft. (1).) = bijelkaar leenen. Attfant'utetttefett, ft. (b.)
samenleven, bijelkaar lezen of -zoeken, met
elkaar lezen. 3ttfaut'utettliegett, ft (b.) =
hi) elkaar liggen. 31tfatultteittiiteit, fetnn. (00=
arm elkaar soldeeren. Auffun'riteitiltatteit,
fain). (b.) = bijelkaar doen; samendoen.
fairy.
3ufant'uteiOnallein, ft.Ow. (1).);
aan elkaar spijkeren; a. e. naaien.
(b.)
3ttfattt'utettiteillttett, ft. (1).) = bijelkaar nemen:
(de kleeren) opnemen; feine Oebanfert f.
geed nadenken; (zijn krachten) vergaren,
samenrapen; WO 3. bedaren, kalmeeren.
zich vermannen, zich bedwingen, zich beheerschen, rustig nadenken. 3ufatit'atettPaffen,
jcbln. (b.) tegen elkaar passen, bij elkaar
passen. 3ufatit'utettpferrbett, frbin. (1).) = bij
elkaar brengen (in 't zelfde perk); samenpal ken , opeenpakken. 31tfatulttettOfroPfett,
faro. (1).) = samenproppen, samenpakken.
3stfant'utenraffett, jcinv. (b.) = samenrapen,
zijn krachten bijeenbijeenrapen; fittj 3.
rapen, een uiterste poging doen. 3ufant'ute1t:
recfpleit, fftit). (b.) samentellen, bijeenrekenen. 3ufanti ntettreinten, fcbin. (b.) =
bijelkaar rijmen; met elkaar in overeensternming brengen; fi it 3. op elkaar rijmen; rijmen, overeenstemmen, met elkaar
strooken. 3ttiantInenreijmt, ft. (b.) = neerhalen, afbreken. Aufaut i mettreitett, ft. (f.) =
semen of met elkaar rijden; (0.) = (een
paard) afrijden, halfdood rijden. 3ufatttlitett:
tegen elkaar aanrennen.
rettnett, uttr. (I.)
3ttfautt'utettrottett, fcbro. (b.) = inelkaar rollen,
fcinu. (b.) =
oprollen. ittlaitt.'ntenrotten
samenrotten, samenscholen. 310 aritilitCW,
rottiang, , = samenscholing.
injantliteuriiden, fajta. (b.) = bijelkaar schuiven; (f.) = op- Of inschikken, opschuiven,
bijeenplants maken. 3ttlamtnettruf, ut.
bijeenroeping. Attfantlueitrufett, ft. (1).)
o f samenloopen. 3itfaunttettriihrett, fcbm.
under elkaar roeren, mengen. Aufanti:
(b.)
utettfatarett fief), fcbm. (b.) zich bijeenscharen. ittfautlitettfrbarren, fcbm. (f).) =
samenschrapen. Attjant'utettfchattfeltt, fd)tv.
(1).) = bijelkaar scheppen, op een hoop scheppen.
3ttfant r ittettfiticlitett, fcbro. (1).) = opstapelen.
eptfatit i ntenfcbiefmt, ft. (b.) (een sta g ) platschieten ; (menschen) overhoopschieten ; (geld)
bijelkaar leggen; (f.) = samenkomen (als de
stralen van een cirkel). Aujant'litettfitiageft,
it. (b.) = in elkaar of in stukken of kort en
klein slaan; (een ledikant e. d.) in elkaar
slaan, opslaan, opzetten; (een karpet) in
elkaar slaan; (geld, gnederen) bijelkaar
brengen. opeenhoopen; (1). u. f.) = tezamen
e/' tegeltjk slaan; tegen elkaar slaan; dicht3 we i diatklappen, bie a■ eilen frbluarit iibrf

3niantuttinve1jen.
ibut 5ufammeit = de golven sloten zich over
(boven) hem. aufant intentittlefien, ft. (b.) =
aan elkaar sluiten of ketenen; op of in elkaar
sluiten; (de gelederen) sluiten. 311flutilneit,
aan elkaar smelten,
icljnielaett, ft. ((j.)
ineensmelten; (f.) smelten; wegsmelten,
-sunken. Attfant'utenfifintiebett, fcbn). (I).) =
aaneen of aan elkaar smeden; samen of tegelijk smeden. 3nfant'menfrlititienett WO,
zich tegen elkaar aanvlijen.
fcb1v. (0.)
bij of in
ittfant'ntenfe#tttierett, fdjte. (b.)
elkaar knoeien, samenflansen. Aufant'uten,
fcbtu. (b.) = in of aan elkaar rijden,
samensnoeren. 3ufam'ittettfcreerett, jdnu.
(f.) = ontstellen. Aufanniteniebreibeu, ft.
(b.) bij elkaar schrijven; schriftelijk bijeenroepen. pitniti'menfrOtimpfen, fdpu. (f.)
ineen-, in-, samenkrimpen, in rimpels trekken.
pifaittintenfitiittelit, fann. (00,-- door elkaar
schudden. 3itiant'utenfrijiittett, frfnu. (1).) -bijelkaar doen, ondereenmengen. 3ttfatit'utett=
frijitielfmt, Wu. (1).) = aaneensmeden, wellen.
AttfantIttenfellett, frinn. (b.) bij elkaar zetten; samenstellen, inelkaar zetten; jiifj 3. =
samengesteld zijn, bestaan (uit). 3ttfaittlitelt,
jetputa, In. — = samenstelling, bouw. 3ufauti,
Menfinfett, ft. (f.) = inelkaar zakken. 3ufam',
ittenfitfett, ft. (b.) = bijelkaar zitten. pijant',
titettfpattttett, fcbin. (0.) = bijelkaar inspannen.
Attfaitt'ntenfpareit, fcbiu. (b.) = bijeenspareti.
3ufauti ntentpief, f.= samenspel. ittfatu'ittot,
ftiretten, ft. (b.) = bijeenbrengen, sal-nenvoegen. 3ufant'ittenftettett, fdjtu. (b.) = aan
elkaar steken, vaststeken; bijelkaar zitten;
(de hoofden) bijelkaar steken. 3ttfantIttett:
*ben, nor. (b.) bijelkaar staan; gemeene
zaak maken, naast elkaar staan. 3lifantItteit,
ftelfett, ft7Oiti. (b.) = bijelkaar plaatsen; rangschikken, ordenen, classificeeren, (den uitslag
van de verkiezingen) opmaken; vergelijken,
collationeeren. 3ufatttlitettjteuern, fcbm. (b.) —
bijeenbrengen, opbrengen. 31tfamintettfitint,
wen, fan)). (b.) = tot oyereenstemming
brengen, gelijkstemmen; overeenstemmen.
Attfaut i ntettftoppetit, fcbm. (ff.) = bijeenzoeken, -garen, -rapen; samenflansen.
= schok; botsing (van
fatit'utenftok
treinen); aanvaring (van schepen); hotsing, conflict. 3ufant'inenftotiett, ft. (b ) =
tegen elkaar stooten; (in een vijzel) fijnstooten; (buizen) in elkaar steken, sarnenvoegen;
(f.) = tegen elkaar stooten, met elkaar in
botsing komen (ook lig.); tegen elkaar armkomen, samenkomen. 3ufant'utertjtriitttelt,
fcfnu. (f.) = samenstroomen. Aufantimen,
ftiicfernit, jcbtv. (f).)= met stukjes en beetjes
bijelkaar brengen; lappen, weer heel maken.
3ufaitt'utettiturA, =instortir4,e, ineenstortin g; val. Aufattrutettftiirytt, febfn. (f.) = instorten, invallen, inzakken; lig. vallen. 3ttfant',
utentragen, ft. (1).) = bijeenbrengen, vergaren.
Aufatttlitetttreffett, ft. (1).) = elkaar ontmoeten; mit einem iern. toevallig aantreffen,
ontmoeten; samenvallen (van gebeurtenissen );
bij elkaar passen; brf, ;3. = de ontmoeting:
't samenvallen. Aufam'inentreibett, ft. (b.) =
bijeendrij y en; bijelkaar krijgen, opdoen.
3ttfant'inottretett, ft. (f.) = bijeenkomen;
gemeene zaak maken, zich verbinden, zich
vereenigen. 3ufanententitit, nor. (b.) =
elkaar doen; fir) 3. = zich vereenigen.
samen- of aan
faitt'utetttututifett, ft. (b.)
(0.)
elkaar groeien. 310 a lit ' llt
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opeenwaaien. nfantIneninerfen, ft. (b.) =
bijelkaar werpen; overhoop werpen; vermengen; verwarren, door elkaar gooien. 3ttlants=
ntenininben, ft. (b.) = in elkaar vlechten.
Aufautintenlvirtett, fcbtv. (b.)=samenwerken.
3ufant'utettiviirtein, fc4tu. (4.) = bijeengooien, mengen; aufammengetuftrfette Wefefffcbaft = bont gezelschap, allegaartje. 3ufant':
utett3iiblen, fdpv. (4.) = samentellen. 31tfaitt':
men3iebett, ft. (b.) (troepen, lettergrepen
e. d.) samentrekken; in elkaar trekken; (f.) =
samen gaan wonen; flit 3. = samentrekken,
zich samentrekken; Gotten 3ie4en ficb auf antnten = pakken zich samen. aufant'nten3tuiin:
gen, fcbtn. (b.) = met geweld samenvoegen.
[auf amt', zie faint].
Sujet#, = toevoeging, bijvoeging; toevoegsel, bijlage, aanhangsel, naschrift. SOO:
artikel, tn. = additionneel artikel, aanvullingsartikel.
301tait3eit, fcbln. (b.) = bezorgen, toestoppen.
3u'frOarren, fcbtv. (b.) toe- of dichtgooien
(met aarde).
3ulc4auen, febin. (4.) = toezien, toekijken;
einem a. = naar iem. kijken. Su'fitauer,
= toeschouwer; [als naar van een
periodiek blad: waarnemer, spectator]. Su':
fitauerraum, tn. = ruimte voor de toeschouwers, voor 'tpubliek.
3u1' aufetn, fc4to. (4.) = toe- of dichtscheppen.
3Wf Welt, fcbtn. (b.) = toezenden, sturen.
3ufr1iebett, ft. (b.) (een grendel) toe- of
dichtschuiven; (iem. iets) toeschuiven; einem
ben eib = den eed opleggen.
attlehieften, ft. (4.) = (geld) toeleggen, bijvoegen; auf einen a. op iem. losvuren,
schieten; (f.) toeschieten ; (auf einen) toeschieten, toesnellen.
Su'fitiag, nt. = toewijzing (bij een verkoop),
toeslag; bijvoeging, toevoeging. aulcbtagett,
ft. (fj.) = toe- of dichtslaan; (iem. den bal)
toeslaan; (bij een verkoop) toewijzert, er op
losslaan, (de onkosten) er bij voegen; (f.)
toe- of dichtslaan; [bie Wrattei bat mir nit
is mij niet goed bekomen].
augefcbtagen
3u'iltiiiger, tn. = iem. die toeslaat.
3ulleifett, ft. (b.) = aanslijpen.
3itif te/i0ett, lc*. (4.) = aansleepen, toesleepen.
3u' llfrOli efOn, ft. (0 . ); 4Cillttelfgn, ft. (b.) =
toe- of dicht)sluiten; -smijten.
3111fitntel3en, ft. (1).);
fitiv- (4.);
: friptallett, fcbtv. (b.) = dicht- f toe If smelten ;
-smeren; -gespen.
3u'rcbtta4Oen, fc4iv. (4.) = toehappen; (f.) =
toe- of dichtknippen, toeslaan.
Su'fripteibebrett, f. = werktafel, kniptafel,
snijtafel (van kleer- en schoenmaker).
3u1cHtteibeineffer, f. = uitsnijmes. auiftOnei:
= (een kleed) knippen, uitsnijben, ft.
den. 3u'fitneiber, in. = knipper, coupeur.
3u'frinteibetifit, nt. = werk-, knip- of snijtafel (van kleer- of schoenmaker).
AulAtteien, fitly . (f.)= toe- of dichtsneeuwen.
= snit, fatsoen, coupe; inSu'ittnitt,
richting, gedaante.
fcbin. (b.) = toe- of dichtrijgen,
toebinden; toesnoeren.
3u'frbraubett, fc0). (b.) = toeschroeven,
dichtschroeven.
3u'iltreiben, ft. (0.)= (er) bijschrijven; (iem.
jets) toeschrijven, [opdragenl; er bat
zichzelf to wijten.
felt* 3u3uftbreiben
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3it'freiett, ft. (.)= toeschreeuwen, toeroepen.
3u'iMreiten, ft. (f.) = aanstappen; tilcbtig
fltnk aanstappen; auf einen a. = op iem.
toestappen.
Su'grigift, tn. = schrijven, brief, letteren,
missieve; [opdracht]. 3iefitriftlid) = schriftelijk.
30Am% ut. = aanvulling, bijbetaling; voorschot; (bij boekdr.) overvellen, overbladen.
Su'fituf#nife, Sn'fitafttierein = voorschotkas.
3ulciptitern, fcbin. (4.) = toestoppen, bezorgen ;
bijdragen.
3u'fftiitten, fc4tu. (4.) = (er) bijdoen, bijgieten; toe- of dichtgooien, vullen, dempen.
au'fittniiren, fdjto. (4.) = (iem. iets) onder
eede beloven.
3uJefien, ft. (4.) = toezien, toekijken, opletten , oppassen, zorg dragen; hem piefe =
naar 't spel zien; biefent 2eiben tenet ic4 nic4t
5 .= niet aanzien; fief) bu au, !vie bu mit jinn
fertig = zie maar, hoe je 't met hem
klaar speelt; bad 83. toftet nicbt?, = zien kost
niets; ba mag er A. = laat hem maar oppassen; icb batte bad
ik kon toekijken.
30e4e-nbt. = zichtbaar, zienderoogen.
3ulenbett, unr. (b.) = toezenden.
31Efe1lett, fc4to. (b.) = bijvoegen, toevoegen;
inschieten, toeleggen; toe- of dichtzetten;
einem a. = iem. aanvallen, aangrijpen; in
't nauw brengen; (ber ,tafc4e) aanspreken;
er bat nic40 auaufe4eit = niets bij te zetten,
niets te vorliezen; icit babe babei augefel3t
ik heb er op toegelegd; bent totb kupfer 3.=
koper bij 't goud voegen.
3usfirtient, fcbtn. (b.) = verzekeren, vast beloven, waarborgen.
3u10errett, fc4to. (4.) = (toe- of dicht)sluiten.
3u'Onelett, ft4lo. (4.) = toespelen.
aanpunten, puntig of
3u'fOitlen, fcbin. (4.)
scherp maken; ein lt ii
aunt 3. = een
glaasje op de valreep, tot slot; fir4 3. =
puntig uitloopen; erger worden.
Su'fOrady, zie 3ufpriut. 3u'f4'netben, ft.
(O.) =-- (iem. vriendelijk, kalmeerend) toespreken; (moed) inspreken; (iem. een bezit, een
recht) toekennen, toewijzen; ber -itafcbe ftei,
fig a. = de flesch terdege aanspreken; bent
ellen = zich te goad doen aan 't eten;
[einem a. = bevallen, behagen; einem Van
a. = met een plan strooken; einem od. bei
einem 6. = borfpec4ett]. 304nedjung,
— = toewijzing.
3u1Orittgen, ft. (f.) = toespringen.
Sn'fprurb, in. = (troostende, bemoedigende)
toespraak , vertroosting , 't toespreken , vriendelijke aandrang ; ber taben, bet; kaufinautt bat
= veel aanloop, veel te doen;
biet od. guten
al3effen finben diet 3. hebben veel aftrek.
au'Onittben, fdjlu. (b.) = toesponnen, de spon
(er) op doen.
Sultanb, in. = toestand, staat. 3uftansbe
footmen = tot stand komen, werkelijkheid
worden; ettu. 3. bringen od. mit etio.
fonimen= iets tot stand brengen, volbrengen,
klaar spelen.
= bevoegd, compe— = bevoegdheid,
tent. Su'jtiinbigfeit,
competentie. 3ui ftanbigieitare14, or. =
bevoegdheidskring, -getied, ressort.
3uftattett, zie Au itatten.
toe- of dichtsteken,
3Wftettett, fibtu. (ti.)
iern. iets toedielitspelden, einem etto. 3.
stoppen.
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dat
unr. (b.): be, ftebt ibln au
is hem geoorloofd, toegestaan, komt hem toe;
dat past, voegt hem; Look = augeft0en].
Attifteliett, fcbtu. (b.) = toemaken; einem ettro.
6. = iem. jets ter hand stellen, doen geworoverhandiging.
den. Suitteflung,
[31Viterben, ft. (f.) = door sterfgeval toekomen.]
fcbtu.
(b.)
=
bijdragen;
(f.) = (ant
31'j-totem
einen ,afett, op een haven) aan- of toesturen.
3itiftimutett, fcbtn. (b.) : einent, einer Veinung
6. .---- met iem., met een meeninginstemmen,
't eens zijn; (ettu.) toestemmen, toestaan.
Sultimniting, to.= toeste instemming.
ptiftoOfett, fc4tu, (b.) = toe-, dichtstoppen,
stoppen, lappen.
it, fcbto. (b.) = kurken.
3tt'ftblifit
3Witofmt, it. (b.) = toe of dichtstooten, (er
op) toe stooten; ibm ift ein Ungtiicf 5ttge,
ftof3en = hem is een ongeluk overkomen of
hij heeft een ongeluk gehad.
Aultrebett, fcbtb. (ti.) : einem Bide 6. = op een
doel afgaan.
toestroomen.
(f.)
3u'itriinten,
3WftiOcit, fcblb. (t.) = bedekken, toedekken.
3ultiirmett, Aultiir3ett, fcbtu. (f.) attf einen =
op iem. toevliegen, aanstormen.
3100ett, fcbtu. (b.) = fatsoeneeren; optooien,
uitdossen; africhten, dresseeren.
= bijmengsel; bestanddeel; jets er
3ttitat
bij , jets extra's; versnapering ; (bij den kleermaker) verschot. Su'tiititett, 1.
—=
zie
extraatje, versnapering, toetje.
aututicb].
=
toedeelen,
toebedeelen;
3ttleitett, fctu. (b.)
(gerechtelijk) toewijzen.
5Wtragen, ft. (b.) = toedragen, aandragen;
overbrengen, aanbrengen, (ver)klikken;
3, = zich toedragen, gebeuren, gaan. Stt':
triiger, m. = aanbrenger, (ver)klikker.
Sutriigerei', n). —, —en = aanbrengerij,
verklikkerij, 3111traglith = goed, voordeelig,
nuttig, heilzaam, gezond. Sititriigthtfeit,
= nuttigheid, heilzaamheid.
to.
itctrauett, fcbib. (b.) einem ettb. = jets van
iem. verwachten, iem. tot jets in staat achten ;
bent trace icb atte, 5tt = dien acht ik tot alles
in staat; bat Otte icb bent nteinen nicbt
angetraut=niet achter hem gezocht; icb babe
ibtn au bid augetrant = ik heb hem overschat.
rzittstrauett, f. = vertrouwen ; babe a. au
tnir = stel vertrouwen in mij, vertrouw mij.
3it'trattfir4 = vertrouwend, vertrouwelijk;
3. gegen = vertrouwelijk met. Swtrattficftfeit,
= vertrouwen, vertrouwelijkheid.
waar blijken, opgaan,
Aulreffen, ft. (f.)
doorgaan, uitkomen; feine ZebattOttutti trifft
nicbt 5n = gaat niet op. an'treffentl = juist,
passend.
3ttitreteit, ft. (t.) = toe- of dichttrappen;
(1.) nadertreden; einem Zerein 5. = tot een
vereeniging toetreden.
Atetrittrett, ft. (fj.) doordrinken, verder
drinken; einem 5. = iem. toedrinken, iem.
met drinken voorgaan, iems. gezondheid
drinken.
Sulritt, tn. = toegang, recht van toegang.
Attlutitt gedienstig, voorkomend, vriendelijk, lief; indringerig, vleiend. 31tititticOleit,
Iv. — = gedienstigheid, voorkomendheid ens.
51Vtint, Intr. (b.) = toe- of diehtdoen; (er)
bijdoen, bijvoegen. 3u'tun, f. = toedoen.
Au'verfaffin = betrouwbaar, vertrouwbaar,
waarep to rekenen valt, gelo.fwaardig.

3utuiber.

bertaffigfett, = betrouwbaarheid;
zekerheid; geloofwaardigheid. 3It'bertifftlitt =
6nbertiiffig.
Stt'berfiri)t, — = vast vertrouwen, gerustheid (op de toekomst); stellige verwachting.
peberitittticf) = vertrouwend, vol vertrouwen, gerust; met vertrouwen. r3u'berfitttficOtelt, to. = gerustheid, zekerheid, stellig
vertrouwen.
teveel.
aubiet'
3ittun' = te voren; vroeger, eertijds; voor
alles, eerst.
31thorlmbettien, unr. (b.) = vooraf bedenken.
31tbiir'berft = eerst, vooraf, vO6r alles, allereerst, in de eerste plaats, vooraan.
3ubori foututett, ft. (f.) = voorko'men, voor'komen; ber Zelegrabb ift bent tudjtling 3u=
twrgefontrtien - voor'gekomen, te vlug afgeweest; Cie footmen nteinen eiinicben author =
u voorkomt mijn wenschen; einer Strantbeit
3. een ziekte voorkomen. othor'foutmettb =
voorkomend, gedienstig. SuborlontntettOit,
= voorkomendheid.
•
ittborlun, unr. (b.): e einem in einent Zinge
. =iem. in jets overtreffen, de loef afsteken.
nt. = aanwas, toewas, aangroeiing, vermeerdering; B. an oci. bon
Zermiigen = vermeerdering van vermogen.
mtluctitfett, ft. (f.) = toe- of dichtgroeien;
ein nnAer Zorteit ift ibm augeivacWn = is
hem ten deel gevallen; baratt ift ifjm ettba?,
is voor hem wat goeds
hute augetbacbfett
voortgekomen of ontsproten.
auluiigen, fcbtro. a. ft. (b.) = toewegen; toebedeelen.
Auluiit3eit, ROW. (b.) = toe- of dichtrollen
(een hol bijv.); einent eau. a. = iem. jets toewentelen, iem. jets op den hals laden.
petvattberit, 3tt ituattien, fcbtb. (b.): einem
arte a. = naar een plaats toegaan, wankelen.
attluartenb = afwachtend.
3uhle'gebrinfleit, our. (fj.) = teweegbrengen,
tot stand brengen.
ittlueimt, fcbtb. (b.) = toe- of dichtwaaien;
einem 2uft 5. - iem. lucht toewaaien.
Attinei'lett = soms, somtijds; bijtijden, van
tijd tot tijd.
3ultieiren, ft. (b.) = toewijzen; ten deel doen
vallen.
wegfcbib. (i.): bent Orabe a.
3u
kwijnend den dood tegemoet gaan.
Aultiettbett, unr. (b.) = toekeeren, toewenden;
einem ben Niicrett 5. = iem. den rug toekeerel.', einem feine areuttb fd) a f t j. = iem. zijn
vriendschap schenken; eines Sacbe feitte Mt f,
ntertjamteit a. = zijn aandacht op jets vestigen of aan lets wijden; einem einen ,8orteit
a.
iem. een voordeel aanbrengen ; jitfj einem
Crte3. zich naar een plaats begeven; fid)
bent Stubiunt a. = zich op de studie toeleggen
of zich aan de studie wijden; fen Q3ettebutett
tuenbet ffjm cafe ,er6ett jtt = doet hem alley
harten winnen; ba?, .hers bent t ittett
= zijn
hart aan ijdelheden hangen.
ft.
(b.)
=
(een
deur)
toeof
dicht3It'ilierfeit,
werpen; (een sloot) dempen; (een graf) volgooien; (iem. lets) toewerpen.
autui'ber mit Dativ = tegen, ongunstig, in
strijd met; bc0 &aid ift hem ongunstig; fol.* Nebett finb Writ in ber Seeie 3. =
stuiten mij tegen de borst; er lit nth.: 6.
ik heb een hekel aan hem; eine Sbeife ift
staat mij tegen ; bent refebte 3. banbeln
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in strijd met het bevel handelen; fidj kin. 3.
effett = zich lets tegen eten; [in einem finb
wit = in een ding verschillen wij]. 3itte=
bertianblung, = tegenstrijdige handeling,
overtreding.
Au'Whiten, fcbtu. (1.) einem = iem. toewenken.
Attly iiibert, fcbtu. (1).) = overwelven, met een
gewelf afsiniten.
nt., zie
,zintrberfee, zie 3uiberfee.
fcbtu.
(b.) = bijbetalen.
Au'Aafitett,
;n'3dhten, fcbtn. (b.) = (er)bij tellen; (iem.
lets) toetellen.
3u'3leitett, ft. (0.) = toe- of dichttrekken; op
den hals halen, bezorgen; roepen, er bij halen
(ter deelneming enz.); be, bat ifjut einen
&rtuei.?, 6uge3ogen = dat heeft hem een berisping bezorgd; (1.) zich vestigen; (van
dienstboden) in dienst treden ; bent sMeere 6. =
naar de zee trekken ; WI) eine Straufbeit 3. (b.)=
zich een ziekte op den hals halen of een ziekte
opdoen; ber 3tebt fid) 3it = gaat toe,
in den knoop. 3tOttg, nt. = aankomst, immigratie; vermeerdering, aanwas (van de bevolking); toevloed; versterking.
nt. — = later aaneiekomene, iem. die
rich later gevestigd heett, nieuwe inwoner.
3W3ttiiittneit, fitly . (b.) = met geweld toe- of
dichtdoen.
ltu. = 6tnifcben.
punt:len, fcbtn. (1).)= knijpen, tergen, plagen.
,:ttnang, tn. —(e)e, =.dwang, geweld; ton
ficb feinen 3. an = doe u geen geweld aan
of maak 't u niet moeilijk, geneer u niet.
gedwongen leening.
3ivantfatifeitic, in.
= dwangli:bienft,
atuattglarbeit,
arbeid; -dienst.
Alutin' aen, fti)0). (b.) = persen, klemmen,
3tviittge mid) burcb bie iir = ik
dringen;
=
pens me door de deur; einen in 93anbe
iem. in drukkende boeien klemmen.
:flefegf,
).
=
llgererfitigiett,
3tuatig i
recht om heerendiensten
dwartglirecht (d.
to eischen); -wet.
AttlangloEt = ongedwongen, natuurlijk, vrij;
3tuangtofe ,fief to = aan geen vasten termijn
of omvang gebonden afleveringen. Swann':
tofigteit, = ongedwongenheid, natuurlijkheid, vrijheid.
,3tuangevattleibe, to. = gedwongen leening.
,3ttlattg4'iarte, In. = dwangbuis. 3tuanoiz
tux* nt. = gedwongen cursus. 3tuattg41:
tage, = noodzakelijkheid; onaangename
benarde toestand.
3tuattgoi limafgegel, in.; :ntittei, f. =clwanglimaatregel; -middel.
3tuattgO/bfitifit, tn. = gedwongen plicht.
tnango'beraufgrung, in. = (gerechtelijke)
openbare verkooping. ,3tuattOberfabrett,
dwangmaatregel, executie. 3tuatt0,-f.
berfauf, tn. od. :berfteigerung, (gerechtelijke) openbare verkooping; ettn. Stun
'3. bringers = lets in , t openbaar verkoopen.
,31baug gd sbottftrectung, in. executie.
3tuattgivtuelfe = door dwang, gedwongen.
Alban:Mg = twintig. 3tuani3igetf, f. = twintighoek. 3tuan'3iger, m. — = twintigjarige; twintigkreutzerstuk; soldaat van 't
2Oste regiment; er ift in ben 3tuatt6igern (S i.
in ben 6. <- 5 abren = Fiji is in de twintig;
eci gefitab in ben 6. .'3'abren = 't gebeurde
tussclien (18)'20 en (18)'30. Atuan'Aigertei =
twintigvoudig,
twintigerlei. 3tuan'Aigfarb

3Weifeht.

twintigmaal zoo groot; be0 81roan3igfatte =
't twintigvoud. 31uani3igiiihrig twintigjarig.
=bfen'nigftiirf,
Stuan3iglIntarrftiitt,
=
twintig markstuk; -penningstuk.
3hsan3igbfiinber, tn. = twintigponder. 3ivall':
3tgfte (bev, bie, be,) = twintigste. Ivan':
— = twintigste (deel). 3tuenf.,
3igitel, f.
Aigftett = ten twintigste,
wel-is-waar, wel; nub 3. = en wel.
Atuar
8tvecf, nt. —e = doel (abstract), bedoeling, oogmerk, intentie; [eindpunt]; feinen
3 . erreici)en, berfebten = zijn doel bereiken,
missen; 3tt biefem 3. = to dien einde; 31t
= met Welk doel? waartoe? be,
tvercbent
bat gar feinen dat client tot niets; bet:
3 . beifigt bie Mad = 't doel heiligt de middelen; bei tette 3. = 't einddoel; 'ook
3inecte. 3tuertiblentirt) = doelmatig, geschikt
(voor 't doel).
,31p ecle, —, —0 (houten of metalen)
pin of pen, stift, punaise. 3tuecifett, Itttn.
(b.) = pennen, pinnen, met pinnen of stiften
beslaan; [streven (naar), dienen, bedoelent.
3tuetrentfbredienb = aan 't doel beantwoordend, doelmatig, doeltreffend. 3tvetteffett,
doelloos,
f. = feestmaal, banket. Aluetf'W
nutteloos. 3tnettioffeeit, = doelloosheid, nutteloosheid. 3tvettntaf#g = doelmatig,
geschikt, gepast. 3tuettintiifOgfeit, tn.
doelmatigheid enz. attd 3tuettutafOgfeit4:
riirtfir#tett, $1. = om redenen van doelmavol bedoeling. Awed',
tigheid. iwedibott
strijdig met 't doel of met de betutbrig
doeling, ondoelmatig, ongeschikt, averechts(ch).
ondoelrnatigheid
—
3tvetfluibrigfeit,
enz.
3tbetrte, ziec_aitebte.
Atuei = twee; eine 8. = een
[Owen =
2; 6it 3tueien = twee aan twee, met z'n
Atudithonin =
tweearmig.
3tuerartnig =
met (of van) twee banen.
3Weilbeinig; :bliitterig, :btuntig = tweejlbeenig; -bladerig; -bloemig.
3tuet'briittett, f. = Tweebruggen.
dubbelzinnig, verdacht, van
Atuei'beutig
twijfelachtig allooi; onzeker, onvast, precair.
—, —en = dubbelrin3tuei'beutigfett,
nigheid, verdachtheid, dubbelhartigheid.
bratjtig = tweedradig. AtueVe=-- twee. ituel'en
fcbtu. (O.) bij elkaar komen, rich verbinden; ook 'wel = oneenig worden. AttieVer:
tet = tweeörlei; Zerfprecben nub A3atten (bib
= beloven en doen zijn twee.
31verlfaci) (0d. :fattig); :fattier-la; :farbig —
tweellvoudig, -va,kkig; -kleurig.
,3theijet, nt. = twijfel; in (od. int) :3.
jein = in twijfel zijn of verkeeren; 6. begen
twijfel koesteren; etru. in 6. 3ieben = lets in
= zonder
twijfel trekken; obne alien
ift auf3er client 3. od. fiber
eenigen twijfel;
erbabett = 't is buiten alien twijfel
alien
of boven alien twijfel verheven. 311164004—
twijfelachtig, onzeker, in twijfel; eb ift ob
er... =-- 't is twijfelachtig, onzeker, of ...;
3tueifetbafter Illuf, l rfolfg = twijfelachtige
=
naam, uitslag; barilber bin id) nicbt
daarover ben ik niet in twijfel, in 't onzekere.
= twijfelachtigheid,
atueii fettiaftigfett,
onzekerheid. 31belifelt04 =twijfelloop, buiten
,------twijfelmoodigbeid,
twijfel. 3tueirfettunt,
twijfelhesluiteloosheid. itueljetntiitig
moedig, besluiteloos, weifelmoedig.

31verfetn,
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fcbto. (b.) twijfelen; a. Cie an feinen eor=
ten? = twijfelt U aan...? ttfr a. nicht, baf er
bie eat)rbeit gefagt hat = wij twijfelen niet,
of hij...; Lich 3iveiffe nicht Cie fo au nennen =
ik aarzel niet u zoo to noemen]. 3tuei'fet4:
Otte = zonder twijfel, ongetwijfeld. Stuelifel:
=-- twijfelzucht, scepticisme. 3tveilet:
urfit,
fiidjtig =twijfelzuchtig, sceptisch. 3tveirter,
- = twijfelaar, scepticus.
in.
tweeilvleugelig;
-voetig.
aitteig, m. -(eA -e = twijg, tak (ook fig.);
er fommt auf feinen griinett = hij brengt
't tot niets of komt tot niets. stuettrba4n,
= bijbank,
tn. = zijlijn. Stveig'bani,
hulpbank, filiaal. 3We-i s not, ichiv. (b.) = takjes krijgen; enten; fich = zich vertakken.
Stvetgefang, tn. = duo. 3itiegefoann, T. =
tweespan. 31vei'geftricOett = tweegestreept.
stueig s gefitaft, 1. = filiaal.
= tweegesprek, samen.Stnergefpriiit,
spraak. ilveiigtieberig = tweeledig.
= filiaal, bij- of
ahnig'nieberiaffung,
hulpkantoor.
tueigrolitenftiid, f. = tweegroschenstuk.
stueiglleffe, to. = filiaal. 3itiejolerein, =
vereenigingsafdeeling, bijvereeniging.
- = tweehandig schepsel,
3tveiliiinber, en.
mensch; ook: tweehandig zwaard.
big = tweehandig (dier, muziekstuk, zwaard).
Stvci'Oit, - = tweeheid, dualiteit.
sitieFbettfetin = met twee hengsels of ooren.
3Weisbiirnig = tweehoornig. 3tvetOunbert =
tweehonderd. 3tuei'Outtbertiii1rig = tweehonderdjarig.
= tweejarig. 3werfampf, = tweegevecht, duel. Stud':
riintOfer, in. = duellist. 3tvellaPfelig =
tweezaadlobbig.
= tweellhoofdig;
3Weilriipfin; :tebig;
-slachtig; -lippig.
8tvetlIntat; :main; :mannerig = tweellmaal; -werf (of -maal herhaald) ; -helmig.
Stucintartiliict, f. = tweemarkstuk.
- = tweemaster.
wafter, m.
stvei'llmaftig; mivnatlic4 = tweeilmastig;
-maandelijks(ch) (of -maandsch).
Stveit)fett'nigftiiif, f. = tweepenningstuk.
- = tweeponder.
tvellifiinber, tn.
tvetrab, 1. = rijwiel, fiets. 3tvei'riiberig =
tweewielig. = tweerijig, in of
met twee rijen, in twee gelederen; 3tneirethige
taefte= vest met twee rijen knoopen. Stud':
- = tweeriems boot.
ruberer, ut.
3Wei'llruberig; :40atig; :fcbattig =
rims; -schalig (of -schelpig); -schaduwig (of
dubbelschaduwig).
stvei'llfittiiferig; :fitneibig; :fciptbig =
tweellpersoons; -snijdend; -voets (d. i. twee
voet lang of breed).
= tweellzijdig; -letterstvei'llfeitig;
grepig.
stoetifittig = met twee banken (een rijtuig
bijv.); voor twee personen; 3tneifiWge ab.r=
rab = tweepersoons rijwiel, tandem. 3buel,:
ftialtig = tweespletig; van twee kolommen
(druks). 31vellpiinner, m. rijtuig met
(of voor) twee paarden. 31vel'f4gtitnig = met
twee paarden. atverftimntig = tweestemmig.
stveiltiictig = van twee verdiepingen. mueb
ftufia = van twee treden of trappen.
stvetlIftiinbig; :tiigig = tweellurig; -daagsch.
stvette (ber, bie, bc0) = tweede; Vithetat ber
B. od. eitherm II. = Willem de Tweede of II.

Staietracbt.

^tv eitlliit'tefter ; :be' fter = op den na de oudste;

op een na de beste.
= tweedeelig. 3thettet, f. -b,
- = tweede (deel). 3tvei'ten = ten tweede,
tweedens. 3tveiti geboren = tweede, op een
na de oudste.
31veilinbarbt3ig, 31vei'unbbrefftin, 2c. =
twee en tachtig, twee en dertig enz.
3tveibier'tellnote, tn.; :pat*, W.; =tait, m.
tweekwartllnoot; -rust; -maat.
= bigamie, tweewijverij.
Stveitueiberei',
Stveryni, m. -(e* -e = gaffel, vork, tweetandige haak. 3tvel3actig = tweetandig, gaffelvormig. Stvetaatt,
= tweetal; dualis.
3tvei'3atitt, m. = tweetand.
:3iilfig; :3iingig = tweellregelig
(of -rejig); -duims; -tongig (dubbeltongig,
dubbelhartig).
[31verc0 = dwars]. 3Werrblelf, 1. = middelrif, diaphragma; einem bad B. erfchiittern =
iem. laten schudden van lachen, de lever
doen schudden. 3therciyOfeife, = dwarsfluit. 31verrH'fact, m. = knapzak.
Btherg, tn. -(eA -e = dwerg. 3tverg'artig =
dwergachtig.
= dwergil3tvergi llbautn, m.;
boom; -worming.
zie
atnerOaft.
31ver'g(en)baft,
3tverg igeftatt, = dwerggestalte. 3wersain=
dwergachtig. Stveri gin, -, -nen = dwerg.
3tverg'Octft, = dwergachtig.
atverg'Ilmau, tn.; :obit, 1.; :bolt f.; :tuttc,
nt. = dwerglimuis, -ooft; - yolk; -groei.
-n = kwets,
3tvetifcbe, 3tvetfctrge,
blauwe pruim.
m. -(e) = kneep, greep (met een
= nijptang;
tang). 3tuiefe,
-,
vormige punt van een hoefspijker. 3tviefel,
- = wig, keg; Beer. Stviefelbart,
tn. = klein baardje a la Henri IV, puntbaardje.
quatre. 3tvic'fen, ichto. (h.) = knijpen, nijpen ;
= knippen; (mit ben
plagen; ben fart
micb lm 2eihe = ik heb
Kugen) knippen;
pijn, kramp in 't lief. 3tviefer,
- =
lorgnet. = molentje (in 't
spel); er fiat eine B. = bij hem snijdt 't mes
van twee kanten; einen in Me B. nehmen =
iem. voortdurend plagen. 3tvitt3ange, to. =
nijptang.
-(e) , -e = besehuit.
3tvieliad,
Stutes bei, -n = ui; (bloem)bol; knol
(horloge). 3tviebetartig = bolachtig, uiachtig.
Btviebetilbeet, f.; :brii4e, tn. = uienllbed;
-saus.
3tviebeffiirtnig = bolvormig, uivormig.
= uienj:31viebeill germ* m.; :gefitutact,
geur (of: -reuk); -smaak.
3tuiebeigetviidO, f. = bolgewas. 3tviebet-n,
fcbto. (h.) = met uien toebereiden; eitten 3. =
iem. plagen, treiteren.
31viebet II fcb ate, tt).; :fuppe, IV. = uien schil ;
-soep.
3tviebettragenb = boldragend.
3thiefac0 od. 31viefattig = tweevoudig,
dubbel; bad 8Wiefacbe = 't tweevoud, 't
dubbele.
3tviegef4riiit, zie 8tneigefPriicb.
schemering, halfdonker.
f.
= tweemaalj.
-, -a = gaffelvormige tak,
3Ittlefel,
vork. 3Ittiesfebt firk fcbto. (l.) = zich splitsen.
= tweellspalt
Stviellfpatt, m.; :tradjt,
(of: verdeeldheid); -dracht (of: oneenigheid).

31nietriiajtig.
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oneenig, oneensgezind.
pilo, tijk.
-e
m.
3Witcf),
3itlit'Men = piloosch, tijken.
3tuiroorplijacte, to.; =fittel, m. = pilolibuis,
-kiel.
m. = pilo- of tijkwever.
Sniffling, nt. -e = tweeling; Me
8tniffinge = ook: de Tweelingen (een sterrebeeld).
aOfet, m.; =bruber, m.; :fitioefter,
= tweelingsliappel, -broeder; -zuster.
= dwangburcht, versterkt
31ving'burg,
slot, vesting (als gevangenis voor oproerlingen). 3toin'oe, tu. -tt = schroef,
klemschroef; klem, klamp, knijper, klemhaak;
mondklem; (onderaan wandelstokken e. d.)
taats, beslagring, oorband. 3tuitt'g en,
(h.) (ich 5tvinge; 3tuang; 3tuange; 5 ivinge!
gat-Dungen) = dwingen, noodzaken; einem
ein Chetbftild in Me ,attb 3. = drukken;
(spijs of drank) opkunnen, opmaken, naar
binnen werken; 5tuingenber Orunb = dringende reden; aivingenbe Ft3ebiirfnB = dringende behoefte; atningenbe Umitiinbe = dwingende omstandigheden, force majeure; ge=
gedwongen lachje.
Wichern
51-uungene
m. - = [in de middeleeutven :
ruimte tusschen buiten- en binnenringmuur
van versterkingen, of tusschen slotmuur en
slotgracht, tusschen stadsmuur en stadsgracht];
hok (voor wilde dieren); strijdperk; slottoren ;
kerker. 3tving' vfi err, m. = dwingeland, tyran,
dwingedespoot. 3Wing'4errfit aft, tn.
landij, despotisme.
- = Zwingliaan (aanm.
hanger van de leer van Zwingli -1-1531).
3tvinotort, m. =
31oing*Pratthe,
schroef.
[3toinlen], 3foittlern, Tchtn. (h.) = (met de
oogen) knippen, pinken.
alvirbein, fchtn. (h.) = draaien, zich draaien,
dwarrelen.
3Mirtt, m. -(e* -e = garen, draad; blauer
B. = brandewijn; brauner B. bier; er hat
B. im Rot* = hij weet van wanten; ihnt
geht ber B. atO = hij is uitgepraat. 3tairlten =
(b.) =
van garen, garenen. 3tuttnen,
tweernen, twijnen. 3Wir'ner,
twijnder. )3tuirnifaben, nt. = garen, draad;
twijngaren.
m. = garenjl3loirtti Iiiinbfer, m.,
handelaar; -kluwen.
3Mirni ntiifite, = twijnmolen.3tuiritiVitle,
11.1. = garen kant.
3tui'frijeit, Vrti13. a. mit Dativ = tusschen;
er iteht a. bir unb mir; tnetch ein tinterichieb
biefem ,unb unb hem meinigen! welk een
verschil tusschen enz.; (dial.) a.
tusschen licht en donker; b. mit Ace. =
3trei aeuer = hij raakte
tusschen; er geriet
tusschen twee vuren.
In.; :Dairen,
fcbelt
II
aft,
=artifef,
3ful i
m. = tusschenilbedrijf (gew. pauze); -artikel;
-balk.
3ful'fitenbenterfung, tn. = tusschengevoegde
of tusschengeworpen opmerking.
3tol'frfienliberf, T.; :bect4Paffagier, m.; :bing,
f. = tusschenlidek; -dekspassagier; -ding (of:
middending).
3tvifitentiurit' = er tusschen door; van tijd
tot tijd, nu en dan. soms; ondertusschen,
tegelijkertijd, middelerwijl. 3tuifiteitein' =
er tusschen in. 3tvi'frOenfatt, m. (storend)

8IvitterOffait3e.

voorval of geval, incident. Sfafitengebiiube,
f.
tusschenliggend gebouw.
SIvi'fitett geriitt, f.; =ilefang, m. = tusschenilgerecht; -zang.
3110fMennefitiift, f. = bijzaak.
f. = tusschenljWilitenllgefrijofi, f.;
verdieping; -lid (of: -stuk, -zetsel).
3tuilttenbafen, m. = doorgangshaven, entrepOt.
=
31ol'fiten114antlet, m., :fianbfung,
tusschenilhandel; -handeling (of: epizode).
=
tegelijkertijd,
intusschen_
3itilfcbenbers
31toti febettthnig, 113. = tusschenkoning.
fitettitegenb = tusschenliggend, -gelegen.
:mauer,
31tti'fr4en ante, in.; :nta013eit,
tusschen II
(of bij boekdr.: interlinie);.
-maaltijd (of: twaalf-uur); -muur.
=perfon, to.; :Ofeifer,
3tvi'fitenliPaufe,
m. = tusschenlipoos (of ook: speeltijd),.
-persoon; -pijler (of: -pilaar).
3111i'frOen110fa1, in.; =ram, m. = tusschenk
plaats (ook: doorgangsplaats); -ruimte.
31viifitettrebe, = tusschenrede, uitweiding,
afdwaling; tusschenspraak, onderbreking, interruptie. 3foi'fitettrebner, m. = die in de
rede valt, tusschenspreker.
31vilAenliregierung, in.; f.; :rut, nt. =
tusschenllregeering, -rijk; -roep (of: uitroep,
interruptie).
=
aluilcilenll fat tn.; =fr4faci, nt. ; 40cife,
tusschen II zin ; -schot ; -spijs.
Sfollmen II fPiet, 1.; =ftdnber, :ftation, tu.=
tusschenilspel (of: intermezzo); -pilaar (of;
-stijl); -station.
:ftud, f.;.
3tui'fr#ettilftodivert, f.; =ftreit,
:ftufe, tn. = tusschenli verdieping; -strijd;
-stuk (of: -spel); -trap (of: middeltrap).
3turfitenil ftunbe, in.; =ton, m. = tusschen11uur (of : -tijd, speeltijd); -toon.
3toil*ntrager, m. = aanbrenger, verklikker. stol'frlyntragerei, = aanbrengerij,
verklikkerij. atvi'frOttuntftanb, m. = tusschenbeide komende omstandigheid, incident..
=
sturfroenliberbert, f.; =Waft, m.; :mato,
tusschenlidek; -wal (of: middelwal) ; -wand.
=
3ititi fehen II Melte, in.; :Wort, 1.; wile,
tusschenllruimte; -werpsel; -regel.
Alui'fiten3effig = tusschenregelig, interlineair.
tuil fMemeit, tn. = tusschentijd; in ber
tv. = in dien tusschentijd, ondertusschen,
onderwijl. 3foi'fiten3infen, $t. = tusschenrente, interusurium.
-e = twist, oneenigheid,
3toift, m.
= twistend, strijdend,
strijd, verschil.
twist,
-, -en
oneenig. 3toii fttgteit,
oneenigheid, strijd.
3ititt'frijetit, fchtn. (h.) = tjilpen, sjilpen, zingen,
kwinkeleeren; tnie Me lUten Tungen, Stn. Me
Z5'ungen = zoo de ouden zongen, piepen de
jongen.
3fottler, m. - = tusschenwezen, manvrouw, hermaphrodiet; bastaard, tweeslachtig
dier; tusschending; menging; onzuiver erts.
atuititerartig = tweeslachtig, hybridisch.
3Wit'terbilbung, tu. = bastaardvorm, hybridische vorm, tusschenvorm. 3Mit'ter=
= hybridische bloem. Sivit'terWinne,
form, zie8Mitterbitbung. Blvit'tergefdiferfjt,
f. hybridisch geslacht; bastaardgeslacht.
3thit'ternefitii4f, f. = bastaard; tweeslachtig
wezen. 3Mit'tergethiic04, T. = hybridisch
gewas, hybridische plant. 3Mit iterbaft = twee=
slachtig, hybridisch. stoitler4ftan3e,
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Sluitterluelett.

SnOreiie.

— = twaalfponder.
hybridische plant. 3futtleritmfeit, f. = tus- 311/iitrOfiinber, m.
schenwezen, hybridisch wezen; bastaard.
=feitig; =fiOalti g = twaalf IIsnarig; -zijdig; -spletig.
bastaardwoord.
SI/AfterWort, f.
Sitliti3ertt, fcbin. (b.) = ongeduldig heen en 3lniiff'ilitiinbig;:tiigig=twaalfilurig,-daagsch.
weer bewegen.
3tuotf'te (ber, bie, bag) = (de, 't) twaalfde;
Start ber 3. od. kart XII. = Karel de Twaalfde
atuo, zie
= de 12; ook aithliffe; of Karel XII. 3tukilfteitig = twaalfdeelig.
twaalf; bie
f. = twaalfde (deel). 3Wijirtett,
inir finb unfer ataff(e) = we zijn met ons
t. = de twaalf dagen tusschen Kerstmis en
twaalven. Stuiltrelf, —(eA —e = twaalftwaalfhoekig.
3111;511er:
Nieuwjaar.
3tuatftett4 = ten twaalfde.
hoek. 51viitfecrin =
zie
;3tja'ne, zie bane. 3tiatt.,
lei = twaalfderlei. 5tokitrfait = twaalfvouftaiunt, zie &ianfatium.
dig; bad Biviitffacbe = 't twaalfvoud.
—(eA —e = twaalfvlak.
ltgla'bett, zie gOtaben.
flack
bflarbe, zie i)rfotbe.
ftadjig = twaalfvlakkig. nt. =
zie Won.
twaalfvorst, dodecarch (Egypte 700-656 v. C.)
tifto4', zie ll )ftop.
3thiliff'griffefig= twaalfstijlig (bloom). 311:Jaw:
trflu4, zie
berrfrOaft, in. = regeering der twaalf, dodecarchie (Egypte 700-656 v. C.).
tjlitt'ber 2C., zie %tifinber 2C.
— = zymologie: gistingleer.
lintologie,
= twaanarig;
3luliffliii4rig; =mat;
5tontoliftt = zymotisch: gistend.
-maal; -werf (of: twaalfmaal herhaald).
twaalfmaandelijks(ch),
trnifer 2C., zie &inifer 2C.
sivatrittottatlitt
twaalfmaandsch. 31vigritiiitte, zie Biatften.
tilnerfe, zie ftneffe.

I

NALEZING.
50entronttleter, m. = broekeman.
ablitautieln, fcbin. (b.) = afkluiven.
'ittt'fantutfung, in. = samenscholing.
bad babe icb = dat zit er in, heb
ans ftbutiercn: einen mit etb.). a. = iem. met
ik binnen (van iets van buiten geleerds, van
iets in den nek zien.
an'f-toflen: nacb oben fcbrimm a. = bij de eten enz.).
(hooge) overheid hevig aanstoot geven.
entrfitlen mit einem = met iem. bedrogen anolettgra4, = knoopgras, spurrie.
uitkomen, gefopt zijn. /fur-tiller, = tegen- RoOritacf, 1. = oorveeg.
valler, teleurstelling.
au4'nefroren = verkleumd.
2ecbentiefuttb, m. = uitkomst van de lijkschouwing.
liefeblutfaffung, in. = 't nemen van een
besluit.
m. = algemeene staking.
Marfenftreif,
13otf4'beutet (ook: Zox'buitet), m. = wijd- Wilaulltiurf4grille,
= veenmol.
buikige flesch.
%I:WOW, lintel-0, tn. = bal(letje) gehakt.
=
St.-Jutternis.
91intInertein4tag,
93-rieffo4f, tn. = hoofd van een brief.
= boa.
13e13'fragen,
rii'gelljDt^, f. = talhout.
lAiu.
(b.)
=
voortdurend
over
farlyfintlictn,
zijn yak praten.
9itaiff'eifenbanf, in.,:berein, In. = Rai ffeisenbank (onderlinge landbouwcredietbank ).
= schrammetje.
iMenerat'auOtanb, =Weil, in. = algemeene 9lit'5erteitt,
staking.
m.
= klankbord.
in.
=
ruggemerg-hersenvliesSMalt'bedel,
AtOenicf'ftarre,
eMlufratiftitnntung, to. = eindstemming.
ontsteking.
Sitivin'bettlau, m. = revolutiebouw.
= stoffer.
elmait'litigtene, tn. = spraakhygiene.
ffianbleger,
fttutlten: einen bor bie Ziir ft. = iem. de
ffiiin'getniben, m. = droogzolder.
deur uitduwen, uitzetten.
iem.
lets
op
tegen
toer3: einem etin.
't hart drukken.
[ftergen (beim, 5u einem, inf examen) = gaan].
= draagkorf ftic'fig = verstikkend.
ffiocletforti, ffinclefforb,
(op den schouder gedragen).
= hoorstomheid.
tierftrci'Men (etin.) = (lets) van de hand doen.
ffiarltuntitt4eit,
beirOlettt, fcbin. (b.) = bedisselen, inpikken.

BEOORDEELINGEN:

I Engelbregt, Latijnsch-Nederlandschj

De vierde Truk bewijst vol-

doende, dat het zoo gunstig bekende Latijnsch-Nederlandsch Woorde nboek van Dr. C.
A. ENGELBREGT algemeen gebruikt en gewaardeerd wordt.

I

Van den Es, Grieksch-Nederlandsch. I

Men mag spreken van een

zesden , geheel herzienen en verbeterden druk van het Grieksche Woordenboek door dr. A. H. G. P. van den Es.
eerbiedwekkend werk bij de verschijning van den

In het voorbericht herinnert prof. Van den Es, dat hij ongeveer een halve eeuw
geleden den grondslag legde voor dit werk, dat thans weder geheel door hem werd
herzien en vermeerderd. Bovendien is het veel gebruikte boek thans in een geheel
nieuwen, handigen vorm verschenen.

Het Nieuws v. d. Dag, 10 October lf08.

1 Koenen, Grieksche, Romeinsche
en Noordsche Mythologie.

Het is van zeer groote waarde voor
onze onderwijzers en wij willen er

den bewerkers gaarne dank voor zeggen, dat zij ons zulk een voortreffelijken gids,
zulk een rechte vraagbaak bezorgd hebben. Bij het lezen van onze prozaschrijvers en
inzonderheid van onze dichters kan het van zeer groot nut zijn, voor uitspraak en
beteekenis beide.

priehler, Grieksch-Nederlandsch. I

Chr. Schoolblad.

Uit het Voorbericht: Ik heb er mij

voornamelijk op toegelegd het phraseologische gedeelte zoo volledig mogelijk te maken,
omdat juist daarin voor den leerling de grootste moeielijkheid gelegen is.
Ik maakte gebruik van de bekende werken van PAPE , PASSOW en JAKOBITZ , voor
het Nieuwe Testament van BRETTSCHNEIDER en ook aan Dr. VAN DEN Es ben ik voor
menig gelukkig gekozen Nederduitsch woord, dat ik van hem overnam, dank verschuldigd.

LMehler, Nederlandsch-Latijnsch. I De voortreffelijke methode waardoor
Wolter's Woordenboeken van levende talen, zoo beknopt en toch zoo volledig geworden
zijn, maakt ook Dr. Mehler's woordenboek tot een geheel nieuw werk. Men moet jaren
met allerlei dikke volumen geworsteld hebben, om het genot te begrijpen, alles wat
men met redelijkheid zoeken wil, in zoo kort en handig bestek bijeen te vinden. Alleen
Lange ervaring en groote kennis konden een werk als dit tot stand brengen. De prijs is
bespottelijk goedkoop.
Boekenschouw.

I

Van Wageningen, Latijnsch-Nederlandsch. I

bruik van dit Woordenboek niet genoeg aanbevelen.
De uitvoering van het werk is voortreffelijk.

Wij kunnen het geHet Onderivijs.
Museum.

